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คํานํา 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีภารกิจ
หลักในด้านการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจทั้งหมด
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รายงานฉบับน้ี จัดทําเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตามตัว
บ่งช้ีต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นรายงาน
การประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2559 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกท่าน ตลอดจนบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจของ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาและการจัดทําเอกสารฉบับน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีการเตรียมเอกสาร
ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนคําแนะนําและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาต่อไป 

          .......................................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม) 

ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจําปีการศึกษา 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นการ
ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
และ มศว (จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี) มีผลการประเมินดังน้ี 
 
ตารางที่  1สรปุผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบที่ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
จํานวนตัวบ่งชี้

ที่ประเมิน ตนเอง กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต 3.47 การดําเนินงานระดับพอใช้ 4

2. การวิจัย 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 3

3. การบริการวิชาการ 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 1 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 1 

5. การบริหารจัดการ 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 4 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.53 การดําเนินงานระดับดีมาก 13
 

จากตารางที่ 1 พบว่า สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทุกตัวบ่งช้ีจํานวน 13 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.53 (การดําเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีผลการดําเนินงาน
ระดับดีมาก ได้แก่ การวิจัย (5.00) การบริการวิชาการ (5.00) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) และ   
การบริหารจัดการ (5.00) มีผลการดําเนินงานระดับพอใช้ คือ การผลิตบัณฑิต (3.47) ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน 

 
ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก่อต้ังเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2504 ผู้ก่อต้ังคือ ศาสตราจารย์ 
ดร.ชวาล แพรัตกุล สํานักงานทดสอบฯเป็นแผนกหนึ่งของคณะวิชาวิจัยการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาตั้งขึ้นครั้งแรกมี ศาตราจารย์ ดร.
หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เป็นหัวหน้าสํานักงานดํารงตําแหน่งอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2507 ผลงานที่สําคัญในระยะ
เริ่มแรกน้ี ได้แก่การสร้างแบบทดสอบวิสัยสามารถในการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษา 

พ.ศ. 2507 - 2520 ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานได้สร้างแบบทดสอบ
มาตรฐานวัดความถนัดทางการเรียน เพื่อสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาแบบทดสอบชุดน้ี      
มีช่ือเรียกว่า CESAT ซึ่งย่อมาจาก College of Education Scholastic Aptitude Test นอกจากน้ันยังสร้าง
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวัดความถนัดทางการเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และสร้างแบบสํารวจความสนใจในการประกอบอาชีพแบบทดสอบดังกล่าว สร้างได้เป็น
มาตรฐานและประกาศให้เป็นที่ทราบอย่างเป็นทางการพร้อมกับแสดงนิทรรศการให้ประชาชนได้ชมเมื่อ พ.ศ. 2513 
นับว่าเป็นผลสําเร็จในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานเป็นครั้งแรกของประเทศไทย    

ในด้านการสอน พ.ศ. 2508 สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
ช้ันสูง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษาเป็นหลักสูตร 1 ปีต่อจากระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. 2509 เปิดทําการสอน
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา หลักสูตร 2 ปี นับว่าเป็นการเปิดสอนระดับปริญญาโท
ทางการวัดผลการศึกษา เป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกเช่นกัน พร้อมกันน้ันก็อบรมให้ความรู้ทางการวัดผล
การศึกษาแก่ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปด้วยบริการทดสอบให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการต่าง ๆ ทําการวิจัย
ทางการวัดผลการศึกษาจัดทําโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการวัดและประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยและ
เผยแพร่เอกสารด้านการวัดผลการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง 

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยาก็ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกช่ือใหม่ว่า “สํานักงานทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา” งานสอนระดับปริญญาโทนั้นโอนย้ายไปอยู่ที่ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์     
แต่ภารกิจหลักการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด ตลอดจนการให้บริการการสอบแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกยังคงดําเนินต่อเน่ือง และในปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา สํานักทดสอบฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน  
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ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา 

สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 

ปณิธาน 
มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ      

ด้านการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 
 

พันธกิจ 
สํานักทดสอบฯรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนา

คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยดังน้ี 
1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  
2. สร้างพัฒนาเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้นเพ่ือการประเมินและ/หรือส่งเสริมคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมินการวิจัยและสาชาวิชาที่เก่ียวข้องให้มี 

ความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมเผยแพร่และบริการทางวิชาการด้านการวัดการประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 
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รายชื่อผู้บริหาร ประจําปีการศึกษา 2559 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
อาจารย์อมรา   วิสูตรานุกูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
นางสาวสว่างจิตร์   พัชรมณีปกรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน สํานักทดสอบฯ 
 
รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2559 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
อาจารย์อมรา   วิสูตรานุกูล รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
รองศาสตราจารย์องอาจ  นัยพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ดุษฎี  โยเหลา  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์มานิดา   ชอบธรรม สํานักทดสอบฯ 
อาจารย์อัจศรา   ประเสริฐสิน สํานักทดสอบฯ 
นายไพฑูรย์   พูลสุข  สํานักทดสอบฯ 
นางสาวสว่างจิตร์   พัชรมณีปกรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน สํานักทดสอบฯ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน 
  ปีการศึกษา 2559 มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 

ลําดับที ่
รายชื่อหลักสตูร/

สาขาวิชา 

ภายใต้การกํากับ
ดูแล

เกณฑ์มาตรฐาน 2548 เกณฑ์มาตรฐาน TQF
เอกสาร
อ้างอิง

ปีที่เปิด
สอน 

ผลการ
ปีที่เปิด
สอน 

ผลการประเมิน
ภาค 
วิชา 

สํานัก
ทดสอบฯ

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับบณัฑิตศึกษา       
1  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต          

  สาขาวิชาวิทยาการ 
 การประเมิน 

  
2547-
2552

ไม่มีการ
ประเมิน

2558  
 

 

  รวมระดับบัณฑิตศึกษา          

  รวมทั้งสิ้น 1 หลักสูตร   
2547- 
2552 

ไม่มีการ
ประเมิน 

2558  
 

  

 
 
จํานวนนสิิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตประจําปกีารศึกษา 2559 

ลําดับที ่
หลักสูตร/
สาขาวิชา 

จํานวนนสิิตแยกตามระดับการศึกษา 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1 รุ่น 7.1 - 6 - 6
2 รุ่น 7.2 - 2 - 2
3 รุ่น 8.1 - 4 - 4
4 รุ่น 8.2 - 3 - 3

รวม - 15 - 15
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จํานวนอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2559 
จํานวนอาจารย์ประจํา 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนอาจารย์จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ(คน) 

รวม 
อาจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก 10 1 1 - 12
ปริญญาโท 2 - - - 2
ปริญญาตร ี - - - - -

รวม 12 1 1 - 14
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ค่าทีค่ิด หมายเหตุ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
1 นางสาวสุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1.0 

เปลี่ยนสถานภาพ 2 นางอมรา วิสูตรานุกูล อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0 
3 นางสาวมานิดา ชอบธรรม อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0 
4 นางสาวอุไร จักษ์ตรีมงคล อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
5 นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
6 นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
7 นางสาวรุ่งฤดี กล้าหาญ อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
8 นายปิยพงษ์ คล้ายคลึง อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
9 นางสาวยุวารินทร์ ธนกัญญา อาจารย์ ปริญญาโท 1.0  
10 นางสาวนวรินทร์ ตาก้อนทอง อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
11 นางสาวปานวาสน์ มหาลวเลศิ อาจารย์ ปริญญาโท 1.0  
12 นางสาวกาญจนา ตระกูลวรกุล อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
13 นายเกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
14 นายพนัส จันทร์เปล่ง อาจารย์ ปริญญาเอก 1.0  
15 นางวิชุดา กิจธรธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 0.0  
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (คน)

รวม 
ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 11 6 1 18
รวม 18

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
หมายเหตุ

พนักงานมหาวิทยาลัย  
1 นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ผู้อํานวยการหรือเทียบเท่า) 
ปริญญาโท 

 
เปลี่ยน
สถานภาพ 

2 นายไพฑูรย์ พูลสุข นักวิชาการช่างศิลป์ ชํานาญการ ปริญญาโท 
3 นางศิริรัตน์ แสงเรืองรอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปริญญาโท 
4 นางสุนันทา สมใจ บุคลากรชํานาญการ ปริญญาโท 
5 นางสาวสุภะ อภิญญาภิบาล นักวิชาการการเงินและบัญชี ชํานาญการ ปริญญาเอก 
6 นางวรรณฤดี สว่างงามวงศ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 
7 นางสาวณิชาบูล สิงไทยสงค์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
8 ว่าที่ ร.ต. วิวัตน์ พรหมสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตร ี
9 นายทรงเกียรติ เถนว้อง นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
10 นางสาวสุภาพร โภคาพานิชย์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
11 นายสุพิเชษฐ์ ตองอ่อน นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
12 นางสาวธัญชนก อุลิตประโคน นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
13 นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งจรญู นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
14 นางสาวนัยนา เก่ากลางดอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี
15 นางสาวสุวิชญา สิริยานนท ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
16 นายเอกราช นาแหยม นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
17 นางสาวศุภรัตน์ วินิจวงษ์ พนักงานพิมพ์ ปริญญาตร ี
18 นางสาวจรุณี วันทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท 
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ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับงบประมาณ 
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 

หมวดรายจ่าย/ 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

งบบุคลากร - - -
งบดําเนินงาน 327,500 2,310,742* 2,638,242

งบลงทุน - - -
งบเงินอุดหนุน 315,000 720,000 1,035,000
งบรายจ่ายอ่ืน - 700,000 700,000

งบกลาง - - -
รวม 642,500 3,730,742 4,373,242

หมายเหตุ *รบัโอนงบประมาณเงินรายได้จากงานรับนิสิตใหม่ 376,742 บาท 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับอาคารสถานที ่
อาคารและสถานท่ีอาคาร 28 สํานักทดสอบฯ จํานวน 4 ชั้น 

ที่ต้ัง 
จํานวน
อาคาร 

จํานวนห้อง 

จํานวนห้อง 

ห้อง 

เรียน 

ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้องพัก
อาจารย์ 

ห้อง
ประชุม 

ห้อง 
อ่ืน ๆ 

ประสานมิตร 1 25 2 15 5 2 1 

หมายเหตุ  หอ้งอ่ืน ๆ หมายถึง ห้องสมุด อยู่บริเวณชั้น 4  
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ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 
 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ผลการดําเนนิการพัฒนาปรบัปรุง
องค์ประกอบ 1 
1. อาจารย์ที่มตํีาแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย 
(0.488 จากคะแนนเต็ม 5) 

จัดทําแผนพัฒนาการก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์เป็นรายบุคคล 

องค์ประกอบ 2  
1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบัน
ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

มีการทําวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ต่างสถาบัน

2. ส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
ในลักษณะโครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารว่มโครงการวิจัยกับ
อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ในสํานักทดสอบฯ 

องค์ประกอบ 3 
1. ปรับปรุงการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

2. สร้างบทความวิชาการโดยให้กําหนดเป็นข้อตกลง
ร่วมกันในแต่ละปีการศึกษา และดึงนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้ามาช่วยงาน เพ่ือให้ออกวารสารได้
ตามกําหนด 

บางรายวิชาที่สอน อาจารย์ได้กําหนดให้นิสิตเขียน
บทความวิชาการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

องค์ประกอบ 4  
1. เพ่ิมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยให้นิสิตมี
ส่วนร่วม เช่น วันไหว้ครู 

ปรับปรุงแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบ 5 
1. ควรกําหนดแผนบริหารบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

จัดทําแผนบรหิารบุคลากรทัง้สายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
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ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 
ตาราง ส.1 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สํานกัทดสอบฯ 
ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สํานักทดสอบฯ ปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 4  ตัวบ่งชี้ 3.47 

สกอ 1.1  ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

O คะแนน 4.00 3.11 1.00 3.11 X 3.11 

สกอ 1.2  อาจารย์ประจํา
คณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
ร้อยละ 
75.00 

14.00 16.00 87.50 / 5.00 

สกอ 1.3 อาจารย์ประจํา
คณะท่ีดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

I ร้อยละ 
ร้อยละ 
15.00 

2.00 16.00 12.50 X 0.78 

สกอ 1.4 จํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจํา 

I คะแนน 5.00 

    

5.00 / 5.00 

สกอ 1.5 การบริการนิสิต
ระดับปริญญาตรี 

P ข้อ           

สกอ 1.6   กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ข้อ           

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 3  ตัวบ่งชี้ 5.00 

สกอ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

I 
บาท/
คน 

100,000.00 3,780,966.00 14.00 270,069.00 / 5.00 

สกอ 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ 
ประจําและนักวิจัย 

O ร้อยละ 
ร้อยละ 
30.00 

8.80 14.00 62.86 / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี้ 5.00 

สกอ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี้ 5.00 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 4  ตัวบ่งชี้ 5.00 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการกํากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ. 5.2  ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว  5.1 การบริหารจัดการ
แบบลีน (Lean 
Management ) 

P ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว  5.2 การดําเนินการตาม
มาตรการรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และ
ประหยัดพลังงาน 

P ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

  
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 13 ตัวบ่งชี้ 4.53
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สรุปผลการดําเนนิงาน  
ตาราง ส.2 ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สํานักทดสอบฯ ปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จํานวนตัว

บ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4  3.59 3.11 3.47 การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3  5.00 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1  - 5.00 - 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1  - 5.00 - 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4  - 5.00 - 5.00 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

รวม 13  4 9 2 - 
  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.95 5.00 4.06 4.53 การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต  
  

สํานักทดสอบฯ นอกจากจะมีพันธกิจหลักในการศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัด
และประเมินผลทางการศึกษาแล้ว ยังมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาอีกด้วย โดยมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิทยาการ
การประเมิน ซึ่งเปิดสอนมาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2547 - 2552 และได้ปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี 2553 - 2555 และ
เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 โดยมีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
          ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

 

หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :   รศ. สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ      เบอร์โทรศัพท์ 1-1373 
                             อาจารย์มานิดา  ชอบธรรม เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 

  อาจารย์อุไร  จักษ์ตรีมงคล เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
  ผศ. เรืองเดช  ศิริกิจ           เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 

อาจารย์ปิยพงษ์  คล้ายคลึง เบอร์โทรศัพท์ 1-1376 
                               อาจารย์รุ่งฤดี  กล้าหาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 302 

อาจารย์พนัส  จันทร์เปล่ง           เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 308 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล :         นางสุนันทา  สมใจ                   เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
นายทรงเกียรติ  เถนว้อง           เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์   เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 
นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรญู   เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
ชนิดของตัวบง่ช ี้  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : 

หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  
ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบน้ัน ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้
ครบถ้วน 

 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรมีจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิธีวิทยาการการ
ประเมิน ที่มีการประเมินเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ได้ผลการประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการฯ และได้มี

การแก้ไขเพ่ิมเติม เท่ากับ 3.11 คะแนนที่ได้คือ 11.3=1
11.3 (eptb 1.1_1) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 1.1_0_1   สรุปผลการประเมินหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2559

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
4 3.11 3.11  

 
 
 

 

 

  คะแนนที่ได้ =   

ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร (3.11) 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ (1) 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ปัจจัยนําเข้า  
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร  

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน 
ในปีการศึกษา 2559 สํานักทดสอบฯ มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 12 คน จากอาจารย์

ประจําทั้งหมด 14 คน โดยจํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 71.85=14
100×12  และมี

คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเกินร้อยละ 80 คะแนนจึงได้คะแนน
เต็ม 5 (eptb 1.2_0_1) 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 1.2_0_1 รายช่ืออาจารย์ประจําสํานักที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกและที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ
สํานักทดสอบฯ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ75 ร้อยละ 85.71 5  

 

  คะแนนที่ได้  =     
  ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (85.71) 

                                         80

จํานวนอาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

X 100 X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

X 100 

X 5  

 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (12) 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (14)
X 100 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 
เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน 

ในปีการศึกษา 2559 สํานักทดสอบฯ มีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 2 คน         
จากอาจารย์ประจําทั้ งหมด  14 คน  โดยอาจารย์ประจําที่ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 

14.29=14
100×2  และมีคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น 

0.89=80
5×714.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (eptb 1.3_0_1) 

สํานักทดสอบฯ  มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) เพ่ือให้อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการจํานวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล 
อยู่ระหว่างรอการประกาศผลและในปีการศึกษาต่อไป ทางสํานักฯ มีนโยบายที่จะผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์
ท่านอ่ืน ๆ ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 

จํานวนอาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

X 100 X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําภาควิชา/สาขาวิชาท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

X 100 

 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (2) 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (14) X 100

 

 

    ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (14.29) 

                                     80
X 5
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 1.3_0_1 รายช่ืออาจารย์ประจําสํานักที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกและที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ
สํานักทดสอบฯ 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ 15 ร้อยละ 14.29 0.89  

 
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ที่
จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเช่ือมโยงไปสู่การ
วางแผนต่าง ๆ เช่น การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังน้ัน คณะจึงควรมีจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจํานวนที่เหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนดเป็นคะแนน  5   
 ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คํานวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมาพิจารณา ดังน้ี 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ต้ังแต่ร้อยละ 20  
กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ต้ังแต่ร้อยละ 0.01  
และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือให้เป็นคะแนนของหลักสูตรน้ัน ๆ   
 
สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 
                1. คํานวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวม
หลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
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SCH = Σnici 
 เม่ือ ni = จํานวนนิสิตทีล่งทะเบียนในวิชาที่ i 
 ci= จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
 2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณ ดังน้ี 
จํานวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =             Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
               จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
             การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

 
การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ให้มีการปรับค่าจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวม
คํานวณหาสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

 
นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
 
สัดส่วนจํานวนนสิิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา 
 

สัดส่วนจํานวนนสิิตเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 
- แพทยศาสตร์ 4 : 1 
- พยาบาลศาสตร์ 6 : 1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์  20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  25 : 1 
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สูตรการคํานวณ 
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสตูร 
สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวน
อาจารย์ประจําที่เป็นจริง (20.48) 

– สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวน
อาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน (25) 

X 100

สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน (25) 
 

 25
100×25-48.02=  

  

 =  -18.08 
 

2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 

   คะแนนที่ได้ = 5 – ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 2.3 
      4 
   ดังน้ัน ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นค่าร้อยละ -18.08 คิดเป็น 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ประเมิน 
 สํานักทดสอบฯ ได้จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) สําหรับบัณฑิตศึกษาปรับค่าแล้วเป็น 27.90 ซึ่งสํานัก
ทดสอบฯ มีเกณฑ์มาตรฐานคือ 25 : 1 ดังน้ัน ค่าร้อยละที่ได้จากการคํานวณเท่ากับ -92.04 คิดเป็น 5 คะแนน 
(eptb 1.4_0_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 1.4_0_1 จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ (สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5 5 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5  การบริการนสิติระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตรี 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 
 

ได้รบัการยกเว้น ตามบันทึก ศธ. 0519.1.11/198 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
สํานักทดสอบฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ดําเนินการวิจัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และนํา

ผลการวิจัยไปใช้ ทั้งที่เป็นการวิจัยที่เน้นการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนงานวิจัยที่มาจากความต้องการของแหล่งทุนภายนอก โดยการดําเนินการในปีการศึกษา 2559 

 
ตัวบ่งชี้  จํานวนตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้คอื 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :    อาจารย์อัจศรา  ประเสริฐสนิ  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 310 

  ผศ.เรืองเดช  ศิริกิจ   เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
  อาจารย์กาญจนา  ตระกูลวรกูล  เบอร์โทรศัพท์ 1-1377 
  อาจารย์เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307 
  อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 306 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสุนันทา สมใจ             เบอร์โทรศัพท์ 1-5209 
  นางธัญชนก เพ็งเพราะ            เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้    กระบวนการ 
การคิดรอบป ี    ปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)   
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์ : ข้อ 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ  
งานสร้างสรรค์ 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ ใช้ระบบบริหารงานวิจัย URMS (University Research Management System) ของ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (eptb 2.1_1_1) เพ่ือใช้ติดตามความก้าวหน้าในการทําวิจัยและตีพิมพ์ของ
นักวิจัย นอกจากน้ีสํานักทดสอบทางการศึกษาฯ มีนโยบายงานวิจัย คณะกรรมการบริหารงานวิจัย (eptb 2.1_1_2 ) 
และมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย (eptb 2.1_1_3) ระบบมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ทุนต่าง ๆ การนําเสนอผลงาน การฝึกอบรม
ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรทุกคนในสํานัก
ทดสอบฯ (eptb 2.1_1_4) 

2. ระบบการจัดเก็บสารสนเทศงานวิจัยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ แสดงรายละเอียดที่
บุคลากรได้รับทุนวิจัยทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงแสดงสรุปผลการวิจัย (eptb 2.1_1_5)  

3. ระบบการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยมีการติดตามอย่างเป็นทางการทุกเดือนผ่านวาระการประชุม
สํานักทดสอบฯ การติดตามงานวิจัย (eptb 2.1_1_6) ซึ่งผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ จะสอบถามหัวหน้า
โครงการวิจัยถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานวิจัย แต่ละโครงการ นอกจากน้ีมีการใช้ระบบบริหารงานวิจัย URMS 
(University Research Management System) ของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเพื่อใช้ติดตาม
ความก้าวหน้างานวิจัยเป็นรายบุคคล ซึ่งการเข้าใช้งานจะผ่านระบบ login 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 2.1_1_1 หน้าจอระบบบริหารงานวิจัย URMS
eptb 2.1_1_2 นโยบายงานวิจัยและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
eptb 2.1_1_3 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
eptb 2.1_1_4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนับสนุนการวิจัย 
eptb 2.1_1_5 Webpage งานวิจัยของสํานักทดสอบฯ
eptb 2.1_1_6 รายงานการประชุมสํานักทดสอบฯ การติดตามงานวิจัย

 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 

ผลดําเนินการ 
1. มีห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในสํานักทดสอบฯ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย 1 ห้อง (ช้ัน 4 
อาคารสํานักทดสอบฯ) (eptb 2.1_2_1) 

2. มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่บุคลากรทุกคนที่กว้างขวางขึ้น ได้แก่ 
ห้องสมุด 1 ห้อง (อยู่ช้ัน 4 อาคารสํานักทดสอบฯ) (eptb 2.1_2_2) และห้องสมุดของมหาวิทยาลัย  

3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การที่บุคลากรทุกคนในสํานักทดสอบฯมี
คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะและระบบ password อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล  

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 2.1_2_1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย
eptb 2.1_2_2 ภาพถ่ายห้องสมุด  
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3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีการจัดสรรเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยในทุกปีงบประมาณ สําหรับปีงบประมาณ 
2560 พบว่า มีงบประมาณจํานวน 250,000 บาท แบ่งเป็น เงินสนับสนุนการทําวิจัยจํานวน 237,500 บาท และ
เป็นงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมการวิจัยจํานวน 5% หรือ 13,500 บาท (eptb 2.1_3_1) สําหรับโครงการการวิจัย
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการทดสอบ การวัด การประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จะเป็น
โครงการวิจัยเด่ียวหรือเป็นคณะ จัดสรรให้กับอาจารย์สํานักทดสอบฯ ทุนละประมาณ 30,000 - 80,000 บาท 
(eptb 2.1_3_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_3_1 บันทึกข้อความเร่ือง ขออนุมัติโครงการวิจัยด้านการทดสอบ การวัด - ประเมิน และ

พัฒนาการเรียนการสอน 
eptb 2.1_3_2 ประกาศสํานักทดสอบฯเรื่องการสนับสนุนทุนสําหรับทําวิจัย (เงินรายได้) ประจําปี

งบประมาณ 2560 
 
 

4. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ นโยบายงานวิจัยให้เผยแพร่งานวิจัย ตามประกาศนโยบายงานวิจัย ข้อ 3. (eptb 2.1_4_1) 
และมีทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ (เงินรายได้) ให้กับอาจารย์ประจํา สนับสนุนปีละไม่เกิน 
15,000 บาท (eptb 2.1_4_2) นอกจากน้ีมีการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (เงินรายได้) กําหนดให้เป็น
บทความเรื่องการวัดผล การประเมินและที่ เ ก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนสูงสุด ได้แก่ บทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลสากล มีค่า Impact factor สนับสนุน บทความละ 10,000 บาท (eptb 
2.1_4_3) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 2.1_4_1 นโยบายงานวิจัยและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
eptb 2.1_4_2 ประกาศสํานักทดสอบฯ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ 

(เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2560 
eptb 2.1_4_3 ประกาศสํานักทดสอบฯเรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (เงินรายได้) ประจําปี

งบประมาณ 2560 
 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังน้ี 

1. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 
เช่นการให้อาจารย์ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยโดยการสนับสนุนให้ไปนําเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral 
Presentation) และ Paper Presentation ที่ต่างประเทศ (eptb 2.1_5_1) ได้แก่ อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง,       
อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, อ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ, ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ และ อ.ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง 

2. การสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
โดยสํานักทดสอบฯมีการจัดทําโครงการมอบเกียรติบัตร (eptb 2.1_5_2) สําหรับอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ และเป็นงานวิจัยที่อาจารย์เป็นช่ือแรกเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่งมีอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นช่ือแรกที่ได้รับเกียรติบัตร
จํานวน 5 ท่าน รวมงานวิจัยจํานวน 7 เรื่อง ได้แก่ รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ 1 เรื่อง, อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
2 เรื่อง, ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ 1 เรื่อง, อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล 1 เรื่อง และ อ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ 2 เรื่อง 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
 eptb 2.1_5_1 หลักฐานการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 eptb 2.1_5_2 รูปถ่ายการรับมอบเกียรติบัตร
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6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 
ผลดําเนินการ  

สํานักทดสอบฯ ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์โดยใช้ระบบของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญา เก่ียวกับขอจด
สิทธิบัตร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและเอกสารแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดสําหรับผู้ใช้บริการ (eptb 2.1_6_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.1_6_1 Print screen เว็บไซต์สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยดาว์นโหลดฝ่ายบริหาร

ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ 6 ข้อ 5  
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2    เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ  

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  
 

หมายเหตุ :  
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
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ผลดําเนินการ 
ผลดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ตามการคาํนวณคะแนนของสํานักทดสอบฯ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 
 244,993 บาท =  

 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5  
 
 
 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 2.2_0_1 แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัยของบุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษา

และจิตวิทยา ประจําปีการศึกษา 2559 
eptb 2.2_0_2 เอกสารสัญญาทุน
eptb 2.2_0_3 รายช่ืออาจารย์ที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
100,000 บาท/ คน 322,861 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 4,520,054 บาท 

อาจารย์ประจําสํานักทดสอบฯ 14 คน 

 

 

322,861

100,000 
X 5
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eptb 2.2_0_1 แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีการศึกษา 2559 
 

แบบรายงานงบประมาณโครงการวิจัยของบุคลากร 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ประจําปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 
 

ทุนวิจัยภายนอก/ชื่อเรื่อง นักวิจัย แหล่งทุน งบประมาณ
ปีของสัญญา 

ท่ีรับทุน 
คิดเป็นเงิน

สนับสนุนวิจัย 
1. การสร้างแบบวัดทักษะชีวิต
สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ปานวาสน์  มหาลวเลิศ มศว 69,900 มิถุนายน 2559 – 
พฤษภาคม 2560 

69,900

2. รูปแบบการคิดของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปานวาสน์  มหาลวเลิศ
เรืองเดช  ศิริกิจ 

มศว 75,000 สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

75,000

3. การพัฒนารูปแบบการสอน 
“สถิติพ้ืนฐาน” ตามแนวทางกรอบ
ความคิดเปิดกว้าง สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

อุไร  จักษ์ตรีมงคล มศว 70,000 สิงหาคม 2559 – 
กรกฎาคม 2560 

70,000

4. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย 

อุไร  จักษ์ตรีมงคล สํานักงาน
กิจการยุติธรรม 

800,000 มกราคม 2560 – 
กันยายน 2560 

800,000

5. ดําเนินการวิจัยการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาครูแกน
นําด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 

ปิยพงษ์  คล้ายคลึง
กาญจนา  ตระกูลวรกุล 

พนัส  จันทร์เปล่ง 
สุภะ  อภิญญาภิบาล 

สพฐ. 2,000,000
 

กันยายน 2559 – 
กันยายน 2560 

2,000,000
 
 

6. โครงการวิจัยการติดตามและ 
ประเมินผลโรงเรียนในโครงการของ
สถาบันภาษาอังกฤษ  

ปิยพงษ์  คล้ายคลึง
นวรินทร์  ตาก้อนทอง 

สพฐ. 660,000 กันยายน 2559 – 
 สิงหาคม 2560 

660,000

7. การประเมินโครงการส่งเสริม
การเป็นองค์กรสุขภาวะใน
อุตสาหกรรมแฟชั่น 

สุวิมล ว่องวาณิช
ฐิติพร กรัยวิเชียร 
ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
พนิดา มารุ่งเรือง 
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
ชัยยุทธ กลีบบัว 

สุทธิสาร ชุ่มพิจารณ์ 
พิรุณ นันทะ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

1,950,000 ตุลาคม 2559 – 
ตุลาคม 2560 

243,750
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8. การติดตามและประเมินการ
ส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 

สุวิมล ว่องวาณิช
พนิดา มารุ่งเรือง 
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 
ฐิติพร กรัยวิเชียร 
ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 
วิธัญญา วัณโณ 

ณัฐพล แจ้งอักษร 
สุทธิสาร ชุ่มพิจารณ์ 

พิรุณ นันทะ 

สํานักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

3,000,000 กุมภาพันธ์ 2560 
– กันยายน 2560

333,333

9. รูปแบบการให้คําปรึกษาแบบ
เสริมพลังในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ป่วยโรคไต
วายที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง
แบบต่อเนื่อง 

ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
สิริภา ช้างศิริกุลชัย 
จิรายุทธ จันทร์มา 
นภธร มหมิตร 
อมราพร สุรการ 

อัจศรา ประเสริฐสิน 
มณฑิรา จารุเพ็ง 

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ ์

มศว 195,000-
 

ตุลาคม 2559 –  
กันยายน 2560 

 

19,500

10. การพัฒนามาตรวัดการรู้เท่าทัน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สรัญญา จันทร์ชูสกุล
อัจศรา ประเสริฐสิน 
พินดา วราสุนันท์ 

สทศ 80,000-
 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2560 

20,000

11. การพัฒนา แบบสํารวจความคิด
เห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) 

อัจศรา ประเสริฐสิน สถาบันระหว่าง
ประเทศเพือ่

การค้าและการ
พัฒนา (องค์การ

มหาชน) 

100,000-
 

สิงหาคม – 
กันยายน 2559 

100,000

12. โครงการประเมินผลสําเร็จใน
การพัฒนาความรู้ทางวิชาการของ
ครูท่ีได้รับการอบรมจากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 
2560 

สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ์ 
สุรีย์พร สว่างเมฆ 

สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร 
ทวีศักด์ิ สว่างเมฆ 
มานิดา ชอบธรรม 

พัชรี ร่มพะยอม วิชัยดิษฐ์

โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 

900,000-
 

30 ธันวาคม 2559
–  

15 กันยายน 2560

128,571

รวมเงินวิจัยท้ังหมด (เทียบสัดส่วนอาจารย์ประจํา 14 คน
หากจะได้คะแนน 5 ต้องได้เงินวิจัยรวมมากกว่า 1,400,000 บาท) 

4,520,054

เฉลี่ยเงินวิจัยต่ออาจารย์ 1 คน (เทียบสัดส่วนอาจารย์ประจํา 14 คน
หากจะได้คะแนน 5 ต้องได้เงินวิจัยต่ออาจารย์ 1 คนมากกว่า 100,000 บาท) 

322,861

ผลการดําเนินการตามเกณฑ์ประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 ได้คะแนน 5 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังน้ี 
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
 
ผลดําเนินการตามเกณฑ์ประเมิน 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําสํานักทดสอบฯ มีจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ เกือบ
ครบทุกคน ดังน้ี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ 
อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง อาจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง อาจารย์  
ดร.มานิดา ชอบธรรม อาจารย์ ดร.อมรา วิสูตรานุกูล อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ อาจารย์ ดร.กาญจนา  
ตระกูลวรกุล อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน และอาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ นอกจากน้ียังมีอาจารย์ที่ทํางาน
วิจัยให้หน่วยงานหรือองค์กรระดับหรือองค์กรระดับชาติ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง อาจารย์  
ดร.มานิดา ชอบธรรม และอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน สามารถสรุปจํานวนผลงานวิชาการตามเกณฑ์ระดับ
คุณภาพดังน้ี (eptb 2.3_1) (eptb 2.3_2) 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ จํานวน 6 ช้ินงาน 
- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวน 1 ช้ินงาน 
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จํานวน 17 ช้ินงาน 
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- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จํานวน 4 ช้ินงาน 
- รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. จํานวน 

8 ช้ินงาน 
 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 
         
 

= 187.14 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
 
 = 5.00 
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเท่ากับ 8 และจํานวนอาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมดเท่ากับ 13 ดังน้ัน ผลการคํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (8.8 X 100)/13 = 67.69 และเมื่อแปลงค่าร้อยละตามสูตร ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเท่ากับ 67.69 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงาน  
ทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 40 ดังนั้น คะแนนที่ได้เท่ากับ 
5.00 คะแนน  

 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 2.3_0_1 แบบรายงานการตีพิมพ์และบทความวิชาการของบุคลากรสํานักทดสอบฯ ปี พ.ศ. 2559
eptb 2.3_0_2 ผลงานทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2559
eptb 2.2_0_3 รายช่ืออาจารย์ที่แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
ร้อยละ 30 ร้อยละ 67.69 5.00 

 

  คะแนนที่ได้ =     

 

X 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย= 187.14

      ร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํและนักวิจัย 

                                 ที่กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 40

  ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย = 26.2 

                         จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทัง้หมด = 14 X 100 
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eptb 2.3_0_1 แบบรายงานการตีพิมพ์และบทความวิชาการ 
ของบุคลากรสํานักทดสอบฯ ปี พ.ศ. 2559 

 

แบบรายงานการตีพิมพบ์ทความวิจัยและบทความวิชาการ 
ของบุคลากรสาํนักทดสอบฯ 

ประจําปีปฏิทนิ พ.ศ.2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) 
 

ลําดับ อาจารย์ 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร/่งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1. รศ.ดร.สุทธิวรรณ 
พีรศักด์ิโสภณ 

สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ. (2559). การวิเคราะห์เนื้อหาท่ียากของข้อสอบวัด
ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์จากการตอบข้อสอบของโครงการคดัเลือกทุน,
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4),224-230. 

0.8

2. 

 

ปิยวรรณ เยาวพันธ์ สุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ และอุทัยวรรณ สายพัฒนะ. (2559). 
การประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม สํานักงานเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 13(1), 
270-284. 

0.8

3. ผศ.ดร.เรืองเดช  
ศิริกิจ 

Ruangdech Sirikit, Manida Choptham, Panwasn Mahalawalert, Navarin 
Tagontong and Supa Apinyapibal. (2016). An Investigation Of 
Differential Item Functioning And Differential Test Functioning of 
SWUSAT During 2010-2013. SCHOLAR, 9(2), 247-257. 

0.8

4. อ.ดร.อุไร  
จักษ์ตรีมงคล 

อุไร จักษ์ตรีมงคล. (มกราคม - มิถุนายน 2559). การพัฒนาแบบวัดความสามารถ
ทางวิชาชีพครู. วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. 8(1): 35 - 43. 

0.8

5.  อุไร จักษ์ตรีมงคล. (กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2559). การพัฒนามาตรประเมินค่านิยม
หลัก 12 ประการ สําหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 12-14 ปี. วารสารวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 10(2). 234-243. 

0.8

6. อ.ดร.ปิยพงษ์ 
คล้ายคลึง 

ปิยพงษ์ คล้ายคลึง พนิดา มารุ่งเรือง และวิธัญญา วัณโณ. (2559). การวิจัยเชิง
ประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ English 
Bilingual Education  (EBE): แนวคิดการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานและการ
ประเมินพหุพ้ืนท่ี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับทุนจากสถาบันภาษาอังกฤษ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  

1.00

7.  ปิยพงษ์ คล้ายคลึง พนิดา มารุ่งเรือง และกาญจนา ตระกูลวรกุล (2559). ระดับ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถมาตรฐานสากลของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับทุนจาก
สถาบันภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ.  
 

1.00
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8.  Narumol Suteerawut, Vitanya Vanoo, & Piyapong Khaikleng. (2016). 
Effects of autonomy and positive psychological capital on job 
performance of banking employees: mediating role of intrinsic work 
motivation. Paper presented at The Asian Conference on Psychology 
and the Behavioral Sciences, 127-137. 

0.40

9.  Haruethai Jaija, Piyapong Khaikleng, & Vitanya Vanoo. (2016). A causal 
model of professional nurse engagement using organizational nurse 
engagement. Paper presented at The Asian Conference on 
Psychology and the Behavioral Sciences, 139-149. 

0.40

10.  Nrumit Nuchso, Sudarat Tuntivivat, & Piyapong Khaikleng. (2016). The 
effect of learning organization and servant leadership on child-
centered teaching behavior the mediating role of knowledge sharing 
in education of Chanthaburi Diocese Schools. Paper presented at 
BESSH, 19-26. 

0.40

11. อ.ดร.อัจศรา 
ประเสริฐสิน 

อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559). รายงานการพัฒนา แบบสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน). สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน) 

1.0

12.  Yoelao, D., Thammapitak, P., & Prasertsin, U. (2016). Causes and 
Effects of Depression and Anxiety Disorders among the Elderly in 
Thailand. International Journal of Behavioral Science, 11 (2), 51-62. 

1.0

13.  วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์, นพดล กองศิลป์, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, กัญญดา อนุวงศ์ 
และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนามาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต. วารสาร
บรรณศาสตร์ มศว,9(1), 82-100. 

0.8
 

14.  วิจิตรตา โป๊ะฮง และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, มกราคม - มิถุนายน). การ
พัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นท่ีส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
สําหรับเด็กปฐมวัย. วารสารบรรณศาสตร์ มศว,9(1), 14-28. 

0.8
 

15.  ชนิดา มิตรานันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และอัญชลีพร ลพประเสริฐ. (2559, 
กรกฎาคม - กันยายน). การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของศนูย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,10(3),155-172. 

0.8
 

16.  อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, มกราคม - มิถุนายน). การพัฒนาโมเดลอิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทําวิจัยของครู โดยมีสมรรถนะการจัดการ
ตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน. วารสารบรรณศาสตร์ มศว
,9(1), 67-81. 

0.8
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17.  อัจศรา ประเสริฐสิน, อุไร จักษ์ตรีมงคล, กาญจนา ตระกูลวรกุล, อมรา วิสูตรานุกูล 
และดวงเนตร ธรรมกุล. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาและตรวจสอบ
โมเดลอิทธิพลของความรู้ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน 
โดยมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรส่งผ่าน. วารสารวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ,10(1),16-24. 

0.8
 

18.  พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค,์ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข, และอัจศรา ประเสริฐสิน. 
(2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา. วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 12(1), 177-186. 

0.8
 

19.  สุรวีร์ รุ่งเรือง, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข, และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, 
กรกฎาคม–ธันวาคม). โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ท่ีส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาเอกชน. วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 12(2),. 

0.8
 

20.  ดวงเนตร ธรรมกุล, อัจศรา ประเสริฐสิน, จริยา ชื่นศิริมงคล, และยุพาวรรณ ทอง
ตะนุนาม. (2559).ถอดบทเรียนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐโดย
วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้. วารสารวิจัย มสด สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.9(3),127-144. 

0.8
 

21.  ชุติภรณ์  พัดเอ่ียม, อมราพร  สุรการ และอัจศรา  ประเสริฐสิน. (2559, 
กรกฎาคม–ธันวาคม).  ผลของโปรแกรมการให้คําปรึกษากลุ่มท่ีมีต่อแรงจูงใจ
ภายในและความต้ังใจเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีแรงจูงใจภายใน
ตํ่า. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช,29(2),81-95. 

0.8
 

22.  แววตา เตชาทวีวรรณ และ อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, ตุลาคม-ธันวาคม). การ
ประเมินการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 34(4), 1-28.  

0.8
 

23.  ทัชชา สุริโย, อัจศรา ประเสริฐสิน และอมราพร  สุรการ. (2559, มกราคม - 
เมษายน). การพัฒนาโปรแกรมการให้คําปรึกษากลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทาง
สังคมสําหรับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า. Veridian E-Journal, Silpakorn 
University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ,9(1),582-
597. 

0.6
 

24.  แพรวนภา ชูเชิด, พาสนา จุลรัตน์ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2559). การประเมิน
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ 
นิสิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ. วารสารวิชาการคุณธรรมความดี,5(1),147-160. 

0.6
 

25.  อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, มกราคม - มิถุนายน). การศึกษาตัวบ่งชี้และพัฒนา
โมเดลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย,8(1). 63-76. 

0.6
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26.  Srileark, N., Intarakamhang, U., Prasertsin, U., & Trakoonvorakun, K. 
(2016). The Effect of Corparate Value and Big Five Personality on 
Happiness at Work of Thai Airway Co., Ltd (Thai Catering Depatment) 
Employees: The Mediating Role of Intrinsic Communication. 
Proceeding of International Conference on “Business, Economics, 
Social Science & Humanities” BESSH-2016, Vol. 144- Issue. 6, 1-8. 

0.4

27.   The Effect of Positive Psychological Capital and Organization Climate 
on Service Quality: The Mediation Role of Work Engagement of Hotel 
Service Employees in Ratchaburi Province. Journal of Administrative 
and Business Studies. 2(4), 167-177 

0.4

28.  Prasertsin, U., Visutranukoon, A., & Chaktrimongkhol, U. (2016). The 
Factors Influencing Knowledge, Attitudes and Performance about 
Health Promoting Behaviors of Students. Proceedings of IASTEM 
International Conference, Cape Town, South Africa, 53-56. 

0.4

29.  Wawta Techataweewan & Ujsara Prasertsin. (2016). Documentary 
Research to Identify the Components of Digital Literacy for Thai 
Undergraduate Students. Proceedings of the Universal Academic 
Cluster International Summer Conference in Hokkaido, 2016. 23-30. 

0.4

30.  Wawta Techataweewan & Ujsara Prasertsin. (2016). Digital literacy 
skills for developing learning ability of undergraduate students: A 
qualitative interview approach. In Proceedings of ISERD-53rd 
International Conference, 30-31 October 2016, Zurich, Switzerland.  
pp. 1-4. Odisha: IRAJ Research Forum. 

0.4

31. อ.ดร.อมรา  
วิสูตรานุกูล 

อมรา วิสูตรานุกูล, อัจศรา ประเสริฐสิน และปิยพงษ์ คล้ายคลึง. (2559, มกราคม-
มิถุนายน). การศึกษาสภาพความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ในปัจจุบันและท่ีควรจะเป็น. วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจยั,8(1). 77-89. 

0.6
 

32. อ.ดร.รุ่งฤดี  
กล้าหาญ 

รุ่งฤดี  กล้าหาญ ดวงเดือน  ศาสตรภัทร และสายสมร  เฉลยกิตติ(2559) การ
พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ของไทย ในศตวรรษท่ี 21. วารสารพยาบาลทหารบก. 16(2), 21-33 

0.8
 

33.  รุ่งฤดี  กล้าหาญ. (2559) การประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีการศึกษา 2557 
: ศึกษากรณีศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร Veridian E-
Journal, Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ, 9(3), 780-797. 

0.8
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34. อ.ดร.มานิดา  
ชอบธรรม 

สมสรรรญก์ วงษ์อยู่น้อย และมานิดา ชอบธรรม. (2559).
รายงานผลสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ องค์การมหาชน ปีงบประมาณ 2559.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับทุนจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

1.00

35.  สมสรรรญก์ วงษ์อยู่น้อย, ดวงพร ภู่ผกา, สิทธิชัย วิชัยดิษฐ,
 มานิดา ชอบธรรม,สุรีย์พร สว่างเมฆ, ทวีศักด์ิ สว่างเมฆ, สกน์ชัย ชะนูนันท์ และ 
นวลพรรณ วรรณสุธี. (2559).รายงานการประเมินผลสําเร็จในการพัฒนาความรู้
ทางวิชาการของครูท่ีได้รับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 
2557.  

1.00

36.  สมสรรรญก์ วงษ์อยู่น้อย, ปรีชาญ เดชศรี,มานิดา ชอบธรรม และ 
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ์ . (2559).รายงานการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียน. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.00
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสํานักทดสอบฯ ดังน้ัน สํานักทดสอบฯ พึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัด และในด้านที่สํานักทดสอบฯ 
มีความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การให้บริการสอบให้คําปรึกษาให้การอบรมจัดประชุม
หรือสัมมนาวิชาการ เป็นต้น สํานักทดสอบฯ ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้จํานวนตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งช้ีสกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :   รศ. สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ                เบอร์โทรศัพท ์1-1373 

อาจารย์อุไร  จักตรีมงคล   เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
ผศ. เรอืงเดช  ศิริกิจ                      เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
อาจารย์อมรา วิสูตรานุกูล   เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 

   อาจารย์มานิดา  ชอบธรรม  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 
อาจารย์กาญจนา ตระกูลวรกูล  เบอร์โทรศัพท์ 1-1377 
อาจารย์นวรินทร์  ตาก้อนทอง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 303 

    
ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสุนันทา  สมใจ   เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 

นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์      เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 
   นางสาวณิชาบูล  สงิไทยสงค ์  เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 

นางธัญชนก  เพ็งเพราะ               เบอร์โทรศัพท์ 1-5017 
 นางสาวนัยนา  เก่ากลางดอน  เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
 นายเอกราช นาแหยม   เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1    การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา (สงิหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 

ผลดําเนินการ   
  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ใน 2 ด้าน คือ   
1) การบริการการสอบ 2) การบริการวิชาการ (eptb 3.1_1_1) โดยทั้ง 2 ด้าน มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม แล้วนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 (eptb 3.1_1_2) ทั้งนี้ สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา ได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ดังน้ี   

1. การบริการการสอบแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งมีการดําเนินการต่อเน่ืองมาทุกปี ตามพันธกิจ
ของหน่วยงานที่ขอใช้บริการ คือ เพ่ือการสอบคัดเลือก การแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อ การสอบชิงทุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมท้ัง การจัดสอบเพ่ือการประเมินผลในการเลื่อนตําแหน่ง (eptb 3.1_1_3, eptb 3.1_1_4 และ eptb 
3.1_1_5) สําหรับขั้นตอนในการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินการสอบของสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยาอย่างเคร่งครัด (eptb 3.1_1_6) โดยข้ันตอนที่สําคัญภายหลังการให้บริการคือระบบการประเมิน   
การให้บริการ 2 ทาง ทั้งจากวิทยากรภายในซึ่งจะทําการประเมินต้ังแต่การประสานงาน ช่วงระหว่างการดําเนินงาน
และภาพรวมของผู้มารับบริการ และอีกส่วนมาจากการประเมินของหน่วยงานท่ีมาขอรับบริการ ซึ่งมีการประเมิน
ต้ังแต่การมาติดต่อ ช่วงระหว่างการบริการ ไปจนถึงการสรุปผลการสอบ โดยผู้รับบริการจะส่งผลการประเมินทาง
ไปรษณีย์มายังสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินจะถูกนํามาใช้ในการสรุป
และนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการการสอบต่อไป (eptb 3.1_1_7 และ 
eptb 3.1_1_8)  



45 
 

 

2. การบริการสร้างและจัดทําแบบทดสอบแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการให้บริการตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานท่ีขอใช้บริการ (eptb 3.1_1_9) สําหรับในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมามี
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนเข้ามาขอรับบริการโดยทางสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาก็ได้ให้บริการ
กับทางหน่วยงานที่มาขอรับบริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างดี แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยงานที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่มี
ความต้องการให้สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาไม่เปิดเผยข้อมูลการมาขอใช้บริการของหน่วยงาน ด้วย
จรรยาบรรณในวิชาชีพของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จึงไม่ได้เผยแพร่งานในส่วนน้ีแก่บุคคลทั่วไป 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบดูเก่ียวกับการ
บริการวิชาการ (eptb 3.1_1_1) โดยปีงบประมาณ 2560 ได้ทําโครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัด
และประเมินผล ในช่วงระหว่างวันที่วันที่ 20 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 (eptb 3.1_1_10) โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ  

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินได้ตามบริบทของกลุ่ม
สาระอย่างมีประสิทธิภาพ  

และ 2. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถนําผลจากการวัดและประเมินในกลุ่มสาระของตนเองไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการเป็นจํานวนเงิน
800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  

โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา และ
กิจกรรมที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาโดยสําหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นการร่วมมือกันของบุคลากรทุกคนภายในสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา อาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์ รวมไปถึงหน่วยงานจากภายนอกน่ันคือสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครนายก (eptb 3.1_1_11) โดยในช่วงการดําเนินโครงการมีการประชุมร่วมกันทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือมอบหมายหน้าที่และประสานงานให้การทํางานมีความราบรื่น ตลอดจนจัดทําหลักสูตรการอบรม กําหนด
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามที่ผู้รับบริการมีความต้องการ และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการได้นําผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี และจัดทําสรุปผลการดําเนินโครงการ
เสนอต่อที่ประชุมประจํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาและมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโครงการต่อไป 

4. การให้บริการวิชาการ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ทําหนังสือเชิญเป็นวิทยากร โดยคณาจารย์สํานักทดสอบฯ ได้ให้ความรู้ด้านการวัดและประเมินการสร้าง
แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์และหาคุณภาพของข้อสอบ ในรูปแบบการเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานที่เสนอทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก (eptb 3.1_1_12) (eptb 3.1_1_13) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 3.1_1_1 แผนบริการวิชาการ 
eptb 3.1_1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครั้งที่ 

7/2558 วันที่ 13 ตุลาคม 2558 
eptb 3.1_1_3 เอกสารขั้นตอนการให้บริการการสอบ
eptb 3.1_1_4 เอกสารการขอใช้บริการการสอบ
eptb 3.1_1_5 เอกสารรายงานการบริการการสอบของโครงการบริการการสอบ 
eptb 3.1_1_6 คู่มือการจัดสอบ 
eptb 3.1_1_7 เอกสารการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
eptb 3.1_1_8 เอกสารการสรปุผลการให้บรกิารการสอบของวิทยากร
eptb 3.1_1_9 เอกสารการขอใช้บริการการสอบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
eptb 3.1_1_10 โครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล 
eptb 3.1_1_11 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
eptb 3.1_1_12 เอกสารหนังสือเชิญวิทยากร
eptb 3.1_1_13 ใบเซ็นช่ือผู้เข้ารับการอบรม

 
 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม  

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนาสังคมโดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 (eptb 3.1_2_1 และ eptb 3.1_2_2)
เช่น โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผลโครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความต้องการของหน่วยงาน โครงการบริการการสอบ เป็นต้น (eptb 3.1_2_3) 
(eptb 3.1_2_4) (eptb 3.1_2_5) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 3.1_2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครั้งที่ 
4/2560 วันที่ 9 มิถุนายน2560 วาระที่ 4.4 เรื่องประเมินผลความสําเร็จตามตัวบ่งช้ี  
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

eptb 3.1_2_2 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
eptb 3.1_2_3 เอกสารการสรปุผลการให้บรกิารการสอบของวิทยากร
eptb 3.1_2_4 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
eptb 3.1_2_5 เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรม

 
 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปลา่ 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ดังน้ีโครงการการพัฒนา
ความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นจํานวนเงิน 800,000 บาท (eptb 3.1_3_1 และ eptb 3.1_3_2) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูที่สอน
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครนายกด้วยสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดที่เป็นมาตรฐาน 
และพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินที่มีศักยภาพ ดังน้ัน จึงต้องการท่ีจะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมิน สามารถนําไปใช้และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สะท้อนถึงผล
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและคุณภาพของผู้เรียน ทั้งน้ีผลจากการดําเนินโครงการดังกล่าวได้ช่วยพัฒนาครู
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการวัดผลและประเมินผลดีขึ้น โดยได้ดําเนินการในเขตจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นไป
ตามผลสํารวจความต้องการเพ่ือการพัฒนาครูทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก ซึ่งผล
จากโครงการน้ีทําให้ครูอาจารย์ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการวัดและประเมินตามบริบทของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนอย่างแท้จริง (eptb 3.1_3_3) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_3_1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม
eptb 3.1_3_2 โครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล 
eptb 3.1_3_3 ใบเซ็นช่ือผู้เข้ารับการอบรม
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมโดยประกอบไปด้วย 6 โครงการ 7 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ 6 ตัวชี้วัด (eptb 
3.1_4_1) โดยผลการประเมินทั้ง 5 โครงการ มีดังน้ี 

1) โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมิน มีตัวช้ีวัดคือ จํานวนครั้งที่สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยาจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล โดยเป้าหมายคือ จํานวน 2 ครั้ง 
โครงการน้ีสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้  

2) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามความต้องการของหน่วยงาน มีตัวช้ีวัดคือ จํานวนคร้ังของการให้การ
อบรมตามท่ีหน่วยงานต้องการ โดยเป้าหมายคือ จํานวน 10 ครั้ง โครงการน้ีบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้  

3) โครงการบริการการสอบ มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ 2 ข้อคือ 1. จํานวนครั้งของการให้บริการการสอบ โดย
เป้าหมายคือจํานวน 100 ครั้ง 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ เป้าหมายคือ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับจากการบริการมีค่าต้ังแต่ 4.00 ขึ้นไป โครงการน้ีบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด โดยภายหลัง
การเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาการดําเนินงานฝ่ายบริการได้มีการสรุปข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
การสอบ และนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯในวันที่ 23 
สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และวางแผนงานต่อไป (eptb 3.1_4_2) (eptb 3.1_4_3) 

4) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560 โครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัด
และประเมินผล ตัวช้ีวัดคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยเป้าหมายคือ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ได้รับจากการบริการมีค่าตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ โดยโครงการที่จัดขึ้นจาก
ความต้องการของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก โดยเป็นผลที่ได้มาจากการสํารวจความต้องการการรับ
บริการแก่ชุมชน ของศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า การให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าการจัดกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีมาก มีประโยชน์ต่อครูที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
แท้จริง ควรให้ดําเนินโครงการต่อไปอีก และเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งผลผลิตที่ได้จากการท่ีผู้เข้ารับการอบรม
ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ จึงนํามาขยายการดําเนินงานเป็นลักษณะของการวิจัย เพ่ือทําให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 
นําไปใช้วัดและประเมินนักเรียนต่อไป ดังน้ัน ภายหลังจากการดําเนินโครงการจึงได้สรุปผล และนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และวางแผนงาน
ต่อไป (eptb 3.1_4_4) 

5) โครงการพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพ ซึ่งโครงการน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการออกวารสาร จึงยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (eptb 3.1_4_5) 
 
 



49 
 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 3.1_4_1 สรุปการประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ
eptb 3.1_4_2 เอกสารการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
eptb 3.1_4_3 เอกสารการสรปุผลการให้บรกิารการสอบของวิทยากร
eptb 3.1_4_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและ 

จิตวิทยา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 
eptb 3.1_4_5 แผนบริการวิชาการแก่สังคม

 
 

5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ประเมินตามตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแผน หลังเสร็จสิ้นการ
ดําเนินกิจกรรมในแต่ละระยะ เพ่ือวางแผนในการดําเนินการในครั้งต่อ ๆ อาทิเช่น โครงการบริการการสอบ มีการ
นําผลการดําเนินโครงการในช่วงเวลาตลอดปีงบประมาณมาสรุปเพ่ือให้ได้สารสนเทศในมิติต่าง ๆ โดยข้อมูลผลการ
ประเมินได้มาจากทั้งบุคลากรภายใน และผู้มาขอรับบริการจากภายนอก จากน้ันจึงเสนอต่อที่ประชุมสํานักทดสอบ
เพ่ือให้การดําเนินโครงการในปีต่อไปมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น และยังนําข้อมูลจากการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมต่อไป (eptb 3.1_5_1 และ eptb 3.1_5_2) 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล ในช่วง
ของการดําเนินโครงการน้ัน เน่ืองจากโครงการมีกิจกรรม 2 กิจกรรม โดยโครงการได้มอบหมายนิสิตระดับปริญญา
โท สาขาวิทยาการการประเมินรับผิดชอบงานประเมินกิจกรรมที่จัดทั้งในช่วงก่อนดําเนินกิจกรรม ระหว่างดําเนิน
กิจกรรม และหลังดําเนินกิจกรรมในทุกครั้งที่จัด ดังน้ัน ทางกรรมการดําเนินโครงการจึงได้มีนําผลการประเมิน
กิจกรรมในทุกครั้ง มาปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้า
มารับบริการมากที่สุด หลังเสร็จสิ้นโครงการได้นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป (eptb 3.1_5_3) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_5_1 เอกสารการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
eptb 3.1_5_2 เอกสารการสรปุผลการให้บรกิารการสอบของวิทยากร
eptb 3.1_5_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วันที่ 23 

สิงหาคม 2560 
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6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
โดยได้จัดโครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผล ประจําปีงบประมาณ 2559 (eptb 
3.1_6_1) (eptb 3.1_ 6_2) โครงการน้ีมีอาจารย์ในสํานักฯ เข้าร่วมจํานวน 14 คน จากจํานวนอาจารย์ในสํานัก
ทดสอบฯ ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 3.1_6_1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการการพัฒนาความสามารถครูด้านการวัดและ

ประเมินผล 
eptb 3.1_ 6_2 เอกสารหนังสืออนุมัติบุคลากรไปราชการ

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ    6 ข้อ    5  
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสํานักทดสอบฯ ดังน้ัน จึงต้องมี

ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้จํานวนตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หมายเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ :   อาจารย์ปานวาสน์  มหาลวเลิศ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 309 

อาจารย์เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 307   
 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายไพฑูรย์  พูลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 301 
   นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
   ว่าที่ร.ต.วิวัตน์  พรหมสวรรค ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1371 
   นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์  เบอร์โทรศัพท์ 1-1378 
   นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1       ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 - 7 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. กําหนดผู้รับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ผลดําเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการกําหนดผู้รับผิดชอบต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2555 ผ่านการประชุมเพ่ือเสนอแต่งต้ัง ในปีการศึกษา 2558 ที่ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมประจํา
สํานักทางการศึกษาและจิตวิทยาชุดใหม่โดยมี อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ เป็นประธานกรรมการศิลปวัฒนธรรม
ประจําสํานักทางการศึกษาและจิตวิทยา (eptb_4.1_1_1) และในปีการศึกษานี้ คณะกรรมการบริหารสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมก็แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมในฝ่ายต่าง ๆ เช่นกัน (eptb_4.1_1_2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_4.1_1_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2559 
eptb_4.1_1_2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดักิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
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2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
 

ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
เป็นสําคัญ และเป็นผู้จัดกิจกรรมที่ดําเนินการทุกปี คือ โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา (eptb_4.1_2_1) ในปีน้ีวันสถาปนามีการนิมนต์พระทําบุญให้ผู้ก่อต้ังสํานักฯ และคณาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว 
เทศน์ให้พร ถวายภัตตาหารเพล ในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมร่วมทําดอกไม้จันทน์แทนดวงใจถวายแด่พ่อหลวง 
(eptb_4.1_2_2) ผลจากการประเมินสรุปผลประเมินความพึงพอใจปีที่ผ่านมา (งานวันสถาปนาสํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 55 ปี) มีข้อเสนอแนะว่า ควรเชิญบุคลากรเกษียณอายุราชการมาอีกทุกคร้ัง ในปีน้ี
จึงเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกษียณอายุไปแล้วมาอีกเพ่ือให้มาร่วมกิจกรรมที่สําคัญของสํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา   
 นอกจากน้ีในปีการศึกษา 2560 สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อ
การศึกษาที่วัดเหล่าป่าตาล ต.ช้างเค่ิน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพ่ือระดมทุนทรัพย์และสิ่งของไปบริจาคให้วัดและ
โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร (eptb_4.1_2_3) โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. วิทยาการประเมิน เข้า
ร่วมกิจกรรม ในฐานะผู้ประเมินโครงการ 
 ตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ มี 3 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 1) กิจกรรมที่เป็นผู้จัดเอง 
ได้แก่ อัตราร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) กิจกรรมที่เป็นผู้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ
อย่างน้อย 3 ครั้ง (eptb_4.1_2_4) 
 คณะกรรมการบริหารสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการวัน
สถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นประจําทุกปี ในปีน้ีมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาก็
ได้นําเงินจากส่วนกลางที่เป็นเงินรายได้สํานักมาบริหาร (eptb_4.1_2_5)   
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_4.2_2_1 โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ปีงบประมาณ 2560
eptb_4.2_2_2 กําหนดการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ปีงบประมาณ 2560
eptb_4.2_2_3 โครงการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา
eptb_4.2_2_4 แผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 
eptb_4.2_2_5 บันทึกข้อความอนุมัติเงินรายได้ เพ่ือใช้จัดกิจกรรมทอดผา้ป่าเพ่ือการศึกษา 
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3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  
ผลดําเนินการ 
 การติดตามใช้วิธีที่ต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ กิจกรรมที่เป็นแผนทางสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยาเป็นผู้การดําเนินงานจัด ได้แก่ โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จะได้รับ
การติดตามในท่ีประชุมสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาในช่วงก่อนจัดงานสามเดือนเพ่ือสอบถามข้อมูล 
และประเภทกิจกรรมที่จะจัดในแต่ละปี และจะแจ้งกําหนดการ เน้ือหากิจกรรมในการประชุม (eptb_4.1_3_1 
หน้า 4 ข้อ 1.7) ภายหลังเสร็จสิ้นฝ่ายประเมินผลจะจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ  
 ในส่วนกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา มีการเตรียมงานต้ังแต่เดือนมีนาคม 2559 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ติดตามงานในที่ประชุมสํานักฯ (eptb_4.1_3_2 หน้า 10 ข้อ 1.5.6 และ หน้า 13 ข้อ 4.1) และมีการ
เชิญประชุมหารือถึงกิจกรรมที่เหมาะสม (eptb_4.1_3_3) ระดมทุน (eptb_4.1_3_4) และปฏิบัติงานจริงในเดือน
ธันวาคม 2559 เมื่อจัดงานเสร็จ ก็จะมาแจ้งผลในที่ประชุม (eptb_4.3_3_5 หน้า 3 ข้อ 1.1)  
 กิจกรรมที่เป็นผู้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจะใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในที่ประชุมสํานัก (eptb_4.3_3_6 หน้า 2 ข้อ 1.1.1) มีการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงานทาง
อีเมล์ ก่อนวันงานก็จะพูดคุยเชิญชวนให้มาร่วมงานตามที่มหาวิทยาลัยจัด  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_4.1_3_1 รายงานการประชุมสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาครั้งที่ 4/2560 
eptb_4.1_3_2 รายงานการประชุมสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาครั้งที่ 2/2559 
eptb_4.1_3_3 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
eptb_4.1_3_4 บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา
eptb_4.3_3_5 รายงานการประชุมสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาครั้งที่ 6 /2559 
eptb_4.3_3_6 รายงานการประชุมสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาครั้งที่ 2/2559 
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4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

ผลดําเนินการ 
 เมื่อพิจารณา การประเมินความสําเร็จแยกตามผู้ดําเนินการ สําหรับกิจกรรมท่ีสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา เป็นผู้จัดมี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พบว่า 
บุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการร้อยละ 94.4 (เข้าร่วม 34 คน จากทั้งหมด 36 
คน) เกินร้อยละ 80 ถือว่า ประสบความสําเร็จหน่ึงกิจกรรม (eptb_4.1_4_1) ในปีการศึกษานี้ ฝ่ายประเมินผลได้
ริเริ่มวิธีการประเมินเชิงคุณภาพโดยการสังเกต จากการนับจํานวนผู้เข้าร่วมงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างทํา
กิจกรรมที่สําคัญ พบว่า ในช่วงบ่ายมีไม่ผ่านเกณฑ์มีคนมาร่วมน้อยกว่าร้อยละ 80 2) กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา จากภาพถ่ายในรายงานสรุป พบว่า บุคลากรสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 16.66 (เข้าร่วม 6 คน จากทั้งหมด 36 คน) ไม่เกินร้อยละ 80 ถือว่า ไม่ประสบความสําเร็จ (eptb_4.1_4_2) 
 สําหรับกิจกรรมที่สํานักทดสอบฯ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย มีตัวช้ีวัดร้อยละการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ 
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ มีคนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป และจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที ่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยฯอย่างน้อย 3 ครั ้ง ถือว่าผ่านเกณฑ์จากหลักฐานรูปถ่าย 
(eptb_4.1_4_3) สรุปได้ ตามตารางดังน้ี  
 

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด จํานวนบุคลากรเข้าร่วม ผลประเมิน
1. วันวิสาขบูชา 10 พ.ค. 60 5 ผ่าน
2. วันอาสาฬหบูชา 6 ก.ค. 60 10 ผ่าน
3. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 24 ก.ค. 60 

6 ผ่าน

 
สรุปตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมที่เป็นผู้จัดถือว่าประสบความสําเร็จในระดับ  

ปานกลาง (ผ่าน 1 กิจกรรมจาก 2 กิจกรรม) แต่กิจกรรมที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยถือว่าผ่านเกณฑ์ ประสบความสําเร็จ
ตามแผนที่วางไว้ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_4.1_4_1 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ
eptb_4.1_4_2 รายงานสรุปผลกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา
eptb_4.1_4_3 ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 2560
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5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลดําเนินการ 
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 พบว่า ควรเก็บแบบสอบถาม
จากผู้เข้าร่วมโครงการให้มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 80 ดังน้ัน คณะทํางานฝ่ายประเมินผลจึงปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางาน โดยเพ่ิมจํานวนแบบสอบถามความพึงพอใจให้มากขึ้น และเพ่ิมวิธีการประเมินด้วยการสังเกต เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือมากขึ้นกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงแหล่งเดียว จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มีผู้
เข้าโครงการบุคลากรสํานักทดสอบฯ จํานวน 31 คน รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ จํานวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.32 ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละด้านมีคะแนนอยู่ระหว่าง 4.38 - 4.74 คะแนน 
(eptb_4.1_5_1) ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียในปี 2559 ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.03 - 4.85 (eptb_ 
4.1_5_2) 
 ในปี 2559 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านที่ตํ่าที่สุด คือ ความสะอาดและรสชาติของอาหารมีความเหมาะสม
(4.03) คะแนน และมีข้อเสนอแนะว่าต้องการอาหารที่มีรสชาติรสจัดมากกว่าน้ี ดังน้ัน ในปี 2560 จึงเปลี่ยน
ร้านอาหาร และจากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ค่าเฉล่ียในด้านน้ีเพ่ิมขึ้นเป็น 4.58 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_4.1_5_1 สรุปความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ครบรอบ 55 ปี 
eptb_4.1_5_2 สรุปความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ ครบรอบ 56 ปี 

 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมโครงการวันสถาปนาสํานักฯและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยทุกปีผ่านเว็บไซต์ของสํานักทดสอบฯ ที่ http://eptb.swu.ac.th/ อีกช่องทางใน Facebook : สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (eptb_4.1_6_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb_4.1_6_1 ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาที่ลงใน facebook
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7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
ผลดําเนินการ 
 ไม่มีการดําเนินงานในส่วนน้ี เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
- - 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6 ข้อ    6 ข้อ    5  
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องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 
  

สํานักทดสอบฯ ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ทํา
หน้าที่ในการกํากับ ดูแลการทํางานของสํานักทดสอบฯ ให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 
ตัวบ่งชี้  จํานวนตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้คอื 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1      การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
    พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.2       ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ี SWU-ACQA  5.1   การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
 ตัวบ่งช้ี SWU-ACQA  5.2   การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ:  รศ. สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ  เบอร์โทรศัพท์1-1373  

 (สกอ.5.1, สกอ.5.2 และ มศว 5.1)              
อาจารย์อมรา  วิสูตรานุกูล  เบอร์โทรศัพท์ 1-5036 

(สกอ.5.1, มศว 5.1และ มศว.5.2)    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช  ศิริกิจ เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 305 
                                                    (สกอ.5.1 และ สกอ. 5.2)    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา กิจธรธรรม เบอร์โทรศัพท์ 11397 
                                                    (สกอ.5.1 และ สกอ.5.2)    

  อาจารย์ปิยพงษ์  คล้ายคลึง  เบอร์โทรศัพท์ 1-1376 (สกอ.5.2) 
อาจารย์มานิดา  ชอบธรรม  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 304 (สกอ.5.2) 

 อาจารย์อุไร  จักษ์ตรีมงคล  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 404 
(สกอ.5.2, มศว 5.1 และ มศว.5.2) 

  อาจารย์อัจศรา  ประเสริฐสนิ  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 310 (สกอ.5.2) 
อาจารย์นวรินทร์  ตาก้อนทอง  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 303  

(สกอ.5.1 และ มศว.5.2) 
อาจารย์พนัส  จันทร์เปล่ง            เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 308  

(สกอ.5.1 และ สกอ.5.2) 
อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 306  

(สกอ.5.1 และ สกอ.5.2) 
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ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล   เบอร์โทรศัพท์  1-1378   (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 1 
นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์ เบอร์โทรศัพท์  1-5035   (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 1, 4 

และ (มศว.5.1) 
  นายทรงเกียรติ  เถนว้อง  เบอร์โทรศัพท์  1-5017 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 2 

และ (สกอ.5.2) 
    นางสาวจารุณี  วันทอง  เบอร์โทรศัพท์  1-5363   (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 2 

นางสาวนัยนา เก่ากลางดอน เบอร์โทรศัพท์  1-5363 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 3 
นางสาวสุภาพร  โภคาพานิชย์ เบอร์โทรศัพท์  1-5017 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 5, 7 
นางสุนันทา  สมใจ  เบอร์โทรศัพท์  1-5363 (สกอ.5.1) เกณฑ์ข้อ 6 
นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์   เบอร์โทรศัพท์ 1-5216 (สกอ.5.2) 
นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรญู   เบอร์โทรศัพท์ 1-5017  (สกอ.5.2) 
นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง   เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (มศว.5.1) 
นายเอกราช  นาแหยม  เบอร์โทรศัพท์ 1-5363 (มศว.5.1 และ มศว.5.2) 
นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-5363  (มศว.5.1 และ มศว.5.2) 
ว่าที่ร.ต.วิวัตน์  พรหมสวรรค ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-1371 (มศว.5.2) 
นายสุพิเชษฐ์  ตองอ่อน  เบอร์โทรศัพท์ 1-5003 ต่อ 204 (มศว.5.2)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน 
 และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีงบประมาณ (เกณฑ์ข้อที่ 1 - 3 และ 6) 
 ปีการศึกษา (เกณฑ์ข้อที่ 4 - 5 และ 7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

 7 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน  
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนา
ไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ผลดําเนินการ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
1. สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับใหม่) โดยการนําผลวิเคราะห์ SWOT สํานัก

ทดสอบฯ เดิมมาพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบาย วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน วิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 (eptb 5.1_1_1) กําหนดตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประจําสํานักทดสอบฯ เมื่อการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มกราคม  
2560 วาระพิจารณา 4.1 (eptb 5.1_1_2) 

2. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2558 - 2561 (eptb 5.1_1_3) เพื่อใช้ในการดําเนินงาน
เก่ียวกับการเงินและงบประมาณของหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (eptb 5.1_1_4)  
นํามาวางแผนกําหนดกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสํานักทดสอบฯ และ
มหาวิทยาลัย การจัดการหารายได้ การบริหารการใช้จ่ายและวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
บุคลากรด้านการเงิน พัฒนาระบบข้อมูลทางการเงิน และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 วาระพิจารณา 4.5 (eptb 5.1_1_5) 
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3. มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ (eptb 
5.1_1_6) โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก
ทดสอบฯ ทั้งน้ี เมื่อนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักทดสอบฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 วาระพิจารณา 4.2 (eptb 5.1_1_7) ได้พิจารณาเสนอแนะให้
ปรับค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  และปรับตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
  1.1.1 เป้าประสงค์ที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

ปรับ ค่าเป้าหมาย เป็น   4  
  1.1.2 เป้าประสงค์ที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปรับ ตัวช้ีวัด  เป็น ร้อยละของจํานวนนิสิต 
  1.1.3 เป้าประสงค์ที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน                
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ปรับ ตัวช้ีวัด เป็นร้อยละของจํานวนนิสิต 
  1.1.4 เป้าประสงค์ที่ 1.3 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน   
ปรับ ระยะเวลา เป็น ต.ค. 59 - พ.ค. 60  
  2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
  2.1.1 เป้าประสงค์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  
ปรับ ตัวช้ีวัด เป็น ได้รับทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและภายในสํานักทดสอบฯ  
ปรับ ค่าเป้าหมาย จาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
  3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
  3.1.1 เป้าประสงค์ที่ 3.2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  
ปรับ ค่าเป้าหมาย เป็น 100 ครั้ง 
  4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
  4.1.1 เป้าประสงค์ที่ 4.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
ปรับ โครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น เป็น โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     1. กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี 
     2. กิจกรรมวันสถาปนาสํานักทดสอบฯ 
  5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
  5.1.1 เป้าประสงค์ที่ 5.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบกลไกของการบริหารและการวางแผน 
ปรับ ตัวช้ีวัด เป็น การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

ปรับ ค่าเป้าหมาย เป็น  4.00 
  5.1.2 เป้าประสงค์ที่ 5.2 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโครงการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ปรับ ตัวช้ีวัด เป็น ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม และ ตัด โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ออก  
  5.1.3 เป้าประสงค์ที่ 5.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสํานักทดสอบฯ ตัดออก  
  5.1.4 เป้าประสงค์ที่ 5.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยฯ  
ปรับ โครงการพัฒนาช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลาย โดยเพ่ิม E-mail 
  5.1.5 เป้าประสงค์ที่ 5.4 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ปรับ ตัวช้ีวัด เป็น การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 
ปรับ ค่าเป้าหมาย เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  5.1.6 เป้าประสงค์ที่ 5.5 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  
ปรับ โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักทดสอบฯ ให้มีตําแหน่งสูงขึ้นของสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการเป็น  
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตําแหน่งสูงขึ้น และ ตัดตัวช้ีวัดจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีย่ืน
ขอกําหนดระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น 
 หลังจากนั้นนําไปถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4.2 (eptb 5.1_1_8) 

4. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2560 และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 วาระพิจารณา 4.4  
(eptb 5.1_1_9) การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า
โครงการส่วนใหญ่มีการดําเนินการแล้ว จํานวน 27 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 84 อยู่ระหว่างดําเนินการ 5 ตัวช้ีวัด   
คิดเป็นร้อยละ 16 ทั้งน้ี ได้ติดตามผลการดําเนินงานคร้ังที่ 2 ในการสัมมนาติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
(eptb5.1_1_10) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_1_1 แผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
eptb 5.1_1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2560 
eptb 5.1_1_3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี พ.ศ. 2558 - 2561
eptb 5.1_1_4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน
eptb 5.1_1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2560 
eptb 5.1_1_6 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
eptb 5.1_1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 
eptb 5.1_1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2560 
eptb 5.1_1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 5/2560 
eptb 5.1_1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ครั้งที่ 6/2560   
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2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 
ผลดําเนินการ 
 ปีการศึกษา 2559 สํานักทดสอบฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน เปิดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2559 มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน
จัดการสอน ปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ  85,705 บาท ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
เท่ากับ 0.25 แปลความหมาย ไม่คุ้มค่า เน่ืองจากปีการศึกษานี้มีการเปิดรายวิชาเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้นิสิตได้เรียน
ตามความสนใจ ส่วนประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิต ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรคู่เทียบ พบว่า มีประสิทธิภาพสูง
กว่าคู่เทียบเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าคู่เทียบ ทั้งน้ีอาจารย์นับเป็นภาระงานการสอน โดยไม่เบิกจ่ายค่าตอบแทน
การสอน ส่วนโอกาสในการแข่งขัน พบว่า ความคุ้มค่าลดลงแต่ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(eptb 5.1_2_1) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_2_1 การคิดต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร

 
 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 
ผลดําเนินการ 

ในปีการศึกษา 2559 สํานักทดสอบฯ ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
1. มีการแต่งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อํานวยการสํานักทดสอบฯ เป็นประธานกรรมการ และ 

มีรองผู้ อํานวยการ เป็นรองประธานกรรมการ ร่วมด้วย คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมเป็น
คณะกรรมการ ตามคําสั่งสํานักทดสอบฯ ที่ 24/2559 (eptb 5.1_3_1) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.1) 

2. คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตามบริบทของสํานักทดสอบฯ ได้แก่ 
ด้านการดําเนินงาน ด้านบริหารยุทธศาสตร์ (eptb 5.1_3_2) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.2) 

3. คณะกรรมการควบคุมภายในฯมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับของ 
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ (eptb 5.1_3_2) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.3) 
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4. คณะกรรมการควบคุมภายในฯมีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่
เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯ) 
- Rm-1 (eptb 5.1_3_3) นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครั้ง
ที่ 1/2560 วาระที่ 4.8 (eptb 5.1_3_4) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.4) 

5.คณะกรรมการควบคุมภายในฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณาและมีมติให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว แก่บุคลากรภายในและภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติใน
การดําเนินการสอบ - Rm-2 (eptb 5.1_3_5 ) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.5) 

6. คณะกรรมการควบคุมภายในฯมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่สําคัญ โดยมีความเส่ียงลดลงจากเดิม ทั้งน้ีกิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงด้านการให้
ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการให้บริการการสอบ ดําเนินการเรียบร้อยแล้วโดยจัดอบรมในวันทื่ 1 มีนาคม 2560 
ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระหว่างดําเนินการ ปย.2 (eptb 5.1_3_6) Rm-3 (eptb 5.1_3_7) และรายงานผล
การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (eptb 
5.1_3_8) (eptb 5.1_3_9) (การดําเนินงานตามเกณฑ์ 3.6) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_3_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสง่เสริมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานัก

ทดสอบฯ 
eptb 5.1_3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
eptb 5.1_3_3 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง Rm-1
eptb 5.1_3_4 แผนการจัดการความเสี่ยง Rm-2
eptb 5.1_3_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
eptb 5.1_3_6 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.2  
eptb 5.1_3_7 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง Rm-3 
eptb 5.1_3_8 รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
eptb 5.1_3_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครั้งที่ 

6/2560 
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน  
  

ผลดําเนินการ  

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของสํานักทดสอบฯ และ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี   

1.  หลักประสิทธิผล สํานักทดสอบฯ มีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติ
การท่ีครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยระบุเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน กิจกรรม/
โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไว้อย่างชัดเจน (eptb 5.1_4_1) มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ โดย
เฉพาะงานบริการการสอบ เช่น มีแนวปฏิบัติการดําเนินการสอบที่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย บทบาทและหน้าที่ 
ของผู้ดําเนินการสอบ เอกสารดําเนินการสอบ แนวปฏิบัติมาตรฐานและในกรณีต่าง ๆ (eptb 5.1_4_2) ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างต่อเ น่ือง ผ่านการรายงานในที่ประชุมและรายงาน
เอกสาร (eptb 5.1_4_3) นอกจากน้ีได้มีการวิพากษ์เ พ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ต่อไป (eptb 5.1_4_4)  

2.  หลักประสิทธิภาพ สํานักทดสอบฯ มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี มีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในสํานักทดสอบฯ โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการที่
สําคัญตามพันธกิจของสํานักฯ จํานวน 3 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายสร้างและพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิชาการ และฝ่ายการเรียนการสอน (eptb 5.1_4_5) โดยคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้มีการประชุมวางแผนการ
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และภายในระยะเวลา และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานทั้งที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ และที่ประชุมบุคลากรของสํานักทดสอบฯ ในการ
ดําเนินการของแต่ละฝ่าย มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน และดําเนินการอย่างประหยัดแต่ยังคง 
เรื่องของประสิทธิภาพเป็นสําคัญ  

3.  หลักการตอบสนอง สํานักทดสอบฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจหลักที่เน้นเรื่องของการบริการวิชาการ 
โดยเฉพาะการบริการการสอบ เป็นการบริการที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่ขอรับบริการ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก และมีการกําหนดเวลาที่กําหนด เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจ รวมถึงสอดรับ
กับความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก (eptb 5.1_4_6) นอกจากน้ีในการ
ดําเนินงานออกภาคสนามเพ่ือทดลองเคร่ืองมือ เปิดโอกาสให้บุคลากรเลือกสายการเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่ จะไม่ทําให้เกิดผลกระทบกับภารกิจประจําของตนเอง (eptb 5.1_4_7)   

4.  หลักภาระความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงานที่เน้นการ
ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สําหรับหน่วยงานภายใน ซึ่งเป็นการให้บริการจัดสอบเพ่ือคัดเลือก
บุคคลเข้าทํางานในมหาวิทยาลัย อีกทั้งการดําเนินการสอบคัดเลือกนิสิตให้แก่บางคณะวิชา ที่ยังมีความจําเป็นต้อง
ใช้แบบทดสอบวัดความถนัดในการสอบคัดเลือกระบบตรง (eptb 5.1_4_8) นอกจากน้ี ยังให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ ในการที่หน่วยงานภายนอกมีความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่ตรงกับลักษณะงานของหน่วยงานดังกล่าว (eptb 5.1_4_9)  
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5.  หลักความโปร่งใส มีการรายงานงบประมาณการใช้จ่าย ติดตามและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ เงินแผ่นดิน ต่อที่ประชุมสํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_4_10) นอกจากน้ีมีการรายงานการเงินของโครงการ
บริการทางวิชาการอ่ืน ๆ ด้วย (eptb 5.1_4_11)   

6.  หลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เสนอความคิดเห็นร่วมกัน
ในการกําหนดวิสัยทัศน์ของสํานักทดสอบฯ และการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานักทดสอบฯ เช่น การประชุม
บุคลากร  หรือการประชุมที่มี วาระเฉพาะกิจ  เ ช่น  การสรรหาผู้ อํ านวยการในระยะปี  พ .ศ .  2560 - 
2564 (eptb 5.1_4_12)   

7.  หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบตามโครสร้างการดําเนินงานของ
สํานักทดสอบฯ ต้ังแต่รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย และผู้อํานวยการสํานักงาน ให้แต่ละฝ่ายดําเนินการ
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (eptb 5.1_4_13)   

8.  หลักนิติธรรม ในการดําเนินการโดยเฉพาะการบริการวิชาการ ได้มีการวางระเบียบการให้บริการและ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอัตราการเรียกเก็บไว้อย่างเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลในการบริการทดสอบสําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (eptb 5.1_4_14)   

9.  หลักเสมอภาค บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความทัดเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
และการพัฒนาตนเองตามเส้นทางอาชีพและการผลิตผลงานสายวิชาการ (eptb 5.1_4_15)  

10.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการทํางานพยายามให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุด และลดอคติที่
อาจจะเกิดขึ้น เช่น การจัดบุคลากรทํางานในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามความสมัครใจโดยไม่ให้กระทบต่อ
ส่วนรวม มีความยืดหยุ่น เช่น การจัดบุคลากรเพ่ือไปเก็บรวบรวมข้อมูล บางครั้งบางคนอาจมีภารกิจที่ไม่สะดวกก็
สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่ให้กระทบต่องานในหน้าที่ (eptb 5.1_4_16)  

  

รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร  รายการหลักฐาน  

eptb 5.1_4_1  แผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_4_2  แนวปฏิบัติการดําเนินการสอบ
eptb 5.1_4_3  รายงานการประชุมของสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_4_4  รายงานการประชุมฝ่ายสร้างของสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_4_5  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝา่ยสร้างและพัฒนา  
eptb 5.1_4_6  เอกสารสรุปผลการให้บริการการสอบที่นําเสนอในที่ประชุมสํานักทดสอบฯ  
eptb 5.1_4_7  เอกสารการจัดสายการปฏิบัติงานภาคสนาม
eptb 5.1_4_8  เอกสารการขอความร่วมมือในการจัดสอบ
eptb 5.1_4_9  เอกสารการขอความร่วมมือในการจัดสอบ จากหน่วยงานภายนอก  
eptb 5.1_4_10  เอกสารการประชุมการรายงานการเงิน
eptb 5.1_4_11  รายงานการจ่ายเงินโครงการบริการทางวิชาการ
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รหัสเอกสาร  รายการหลักฐาน  

eptb 5.1_4_12  รายงานการประชุมของสํานักทดสอบฯ การสรรหาผู้อํานวยการ   
eptb 5.1_4_13  เอกสารแต่งต้ังและมอบหมายงาน
eptb 5.1_4_14  หลักเกณฑ์การเรียกเก็บและหลักเกณฑ์การจ่ายการให้บริการวิชาการ  
eptb 5.1_4_15  เอกสารการพัฒนา KPI
eptb 5.1_4_16  เอกสารจัดสายภาคสนาม

  
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
ผลดําเนินการ 
 1. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ (eptb 5.1_5_1)  
 2. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในเรื่องการผลิตบัณฑิต โดยมีแผน
ยุทธศาสตร์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน (eptb 5.1_5_2) ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่
คณาจารย์ควรต้องได้รับการส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน สํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา จึงได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ (eptb 5.1_5_3) โดยกําหนดประเด็นความรู้ในเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอน และกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาได้แก่คณาจารย์จํานวน 14 คน 
 3. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ (eptb 
5.1_5_4) มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ทั้งน้ีคณะกรรมการจัดการ
ความรู้สํานักทดสอบฯ ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
คุณภาพ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา  
โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น.โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามา 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.มารุต พัฒผล และ     
อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน (eptb 5.1_5_5) 
เพ่ือนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาการการประเมิน 
 4. คณาจารย์สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 
และมีคณะกรรมการได้จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กับคณาจารย์ภายในสํานัก
ทดสอบทุกคน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการตอนในปีการศึกษาต่อไป (eptb 5.1_5_5) 
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5.  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จของ
แผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งช้ี จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯเพ่ือพิจารณาผล สรุปการ
ประเมินความสําเร็จของโครงการการจัดการความรู้ ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป (eptb 5.1_5_6 และ eptb 5.1_5_7) 

6. คณะกรรมการจัดการความรู้ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (eptb 5.1_5_8) เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปีในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
เน้นเป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 5.1_5_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้
eptb 5.1_5_2 แผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_5_3 แผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
eptb 5.1_5_4 โครงการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 
eptb 5.1_5_5 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน
eptb 5.1_5_6 ผลการประเมนิการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้ใน

ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 
eptb 5.1_5_7 สรุปการประเมินความสําเร็จของโครงการการจัดการความรู้
eptb 5.1_5_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

 

 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ  

สายสนับสนุน 
 

ผลดําเนินการ 
สํานักทดสอบฯ ได้กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ดังน้ี 
1. สํานักทดสอบฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (eptb 5.1_6_1) 

(eptb 5.1_6_2) สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสํานักทดสอบฯ ทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากรที่พัฒนาขึ้นมาได้มาจาก
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 ในความจําเป็นเร่งด่วน 
ในการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาตนเองด้าน
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วิชาการเพ่ือสนับสนุนงานการเรียนการสอน เช่น อาจารย์อุไร จักษ์ตรีมงคล และ อาจารย์นวรินทร์ ตาก้อนทอง
ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสําหรับ
การวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการได้จัดกําหนดตัวบ่งชี้และ  
ค่าเป้าหมายในการพัฒนาบุคลาการสายวิชาการ ทั้งน้ีผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ พบว่า มีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และอยู่ใน
ระหว่างการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการรอบสอง 2 คน (eptb 5.1_6_3) ส่วนอาจารย์ที่ยังไม่ยื่นขอตําแหน่งทาง
วิชาการได้เตรียมการ โดยเตรียมผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูล และเขียนเอกสารประกอบการสอนซึ่งในการ
ประชุมสายวิชาการได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์    
เรืองเดช ศิริกิจ ได้ให้คําแนะนําถึงแนวทางและการสร้างแรงจูงใจในการทําผลงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา  
กิจธรธรรมได้ร่วมสนับสนุนในการวางแผน (eptb 5.1_6_4) 

2. สายสนับสนุนวิชาการต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าตามสายงานส่วนบุคลากรสายสนับสนุนได้
สนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามความก้าวหน้าตามสายงาน โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ มีบุคลากร
ขออนุมัติเข้าอบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ “Preparation for English proficiency test” ที่จัดโดยศูนย์ภาษาและ
บริการวิชาการวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน (eptb 5.1_6_5) และบุคลากรตําแหน่งนักวิชาการเงิน ได้
เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบสําหรับงานการคลัง และได้เตรียมจัดทําแผนที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561 (eptb 5.1_6_6) 

3.  สํานักทดสอบฯ ได้ติดตามความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรในการประชุมสัมมนาการพัฒนาและ
ปรับแผนยุทธศาสตร์สํานักทดสอบฯ และประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานัก
ทดสอบฯ รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือนําข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการไปปรับแผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษาต่อไป (eptb 5.1_6_7) 

4.  สํานักทดสอบฯ ได้นําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีและข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประจําสํานักทดสอบฯ ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการประชุมสัมมนาโครงการ
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจําปีงบประมาณ 
2560 (eptb 5.1_6_8) และมีการปรับปรุงการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ (eptb 5.1_6_9) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
 eptb 5.1_6_1 รายงานการสัมมนาปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2563
eptb 5.1_6_2 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
eptb 5.1_6_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ 
eptb 5.1_6_4 รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ
eptb 5.1_6_5 รายงานการประชุม/ สัมมนา/อบรม ของบุคลากรสายสนับสนุน 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_6_6 รายงานการประชุม/ สัมมนา/อบรม ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 eptb 5.1_6_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_6_8 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
eptb 5.1_6_9 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 
 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ  
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

 
ผลดําเนินการ 
 1. ปีการศึกษา 2559 สํานักทดสอบฯ มีคณะทํางานประกันคุณภาพตามคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกัน
คุณภาพ ที่ 16/2559 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 (eptb 5.1_7_1) โดยประกอบด้วยกรรมการ 2 ส่วน ได้แก่ 
(1) คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและเลขานุการ
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานของสํานักทดสอบฯให้สนองต่อ
การดําเนินการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และคณะกรรมการ มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ติดตามผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานการประกันคุณภาพ และประสานงานประกันคุณภาพกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง นอกจากน้ีผู้บริหารสูงสุดได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพและประกาศนโยบายทางเว็บไซต์ของ
สํานักทดสอบฯ (eptb 5.1_7_2) จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย แนวทางและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (2) มีระบบการตรวจติดตาม ประเมิน
คุณภาพการศึกษา และนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (3) สนับสนุนการจัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย (4) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ (5) ส่งเสริมและร่วมมือในการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 
 2. สํานักทดสอบฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ืองและครบถ้วน  
ในทุกกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 



71 
 

 

  2.1 การควบคุมคุณภาพ มีการดําเนินงาน ดังน้ี (1) สํานักทดสอบฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานัก
ทดสอบฯ ระหว่างปี 2559 - 2563 และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (eptb 5.1_7_3) นอกจากนี้ ได้มี
การการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย การช้ีแจงแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2562 (eptb 5.1_7_4) และกิจกรรม QD Clinic : @QD (eptb 5.1_7_5)  
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพ คณะทํางานประกันคุณภาพภายในดําเนินการเก็บรวบรวบรวมข้อมูล
ตามตัวบ่งช้ี และประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบส่งรายงานการ
ประเมินตนเองในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (eptb 5.1_7_6) จากนั้นมีการประชาพิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ
ในการเขียนรายงานผลการดําเนินงานสําหรับประเมินตนเอง (eptb 5.1_7_7) วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขผลการดําเนินงานให้ถูกต้องและเหมาะสมตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
เช่น การบริหารจัดการแบบลีน ควรลดปริมาณการใช้กระดาษ มีการส่งไฟล์ทางเมลล์ เป็นต้น 
  2.3 การประเมินคุณภาพ สํานักทดสอบฯเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
โดยมีข้อเสนอแนะ ตามองค์ประกอบดังน้ีดังน้ี  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ควรจัดทําแผนพัฒนาการก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยทํา
เป็นข้อตกลงรายบุคคล  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ควรสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศ และส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยในลักษณะโครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ผลักดันให้
อาจารย์ทุกท่านสร้างผลงานวิชาการหรือวิจัยเผยแพร่ โดยกําหนดเป็น KPI รายบุคคล และสร้างแรงจูงใจโดยการให้
ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์สําหรับผลงานระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ควรต้ังค่าเป้าหมายในการบริการวิชาการในเชิงคุณภาพร่วมด้วย และ
ควรมีการติดตามผลครูที่เข้าอบรม มีการนําความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์/นําไปขยายผลและควรต้ังเป้าหมาย
ในการบริการวิชาการในเชิงคุณภาพร่วมด้วย ปรับปรุงการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และให้
แต่ละกลุ่มงานสร้างบทความวิชาการโดยให้กําหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันในแต่ละปีการศึกษาและดึงนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้ามาช่วยงาน เพ่ือให้ออกวารสารได้ตามกําหนด 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรปรับปรุงแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งช้ีความสําเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และควรมีระบบการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารในทุกด้าน
โดยบุคคลากรทุกระดับ และจัดทําอัตรากําลังของบบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวของสํานักทดสอบ 
  2.4 สํานักทดสอบฯ มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ นอกจากน้ี สํานักทดสอบฯ ได้รายงานข้อมูลประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2558 ครบถ้วนตามท่ีกําหนดในระบบ CHE QA online   
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3. สํานักทดสอบฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสํานักทดสอบฯ ปีการศึกษา 2559 ทั้งน้ี แนวทางการพัฒนาตามแผนฯ ได้เช่ือมโยงสู่
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 ของสํานักทดสอบฯ โดยยึดข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน เช่น แผนพัฒนาการก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยทําเป็นข้อตกลงรายบุคคล (eptb 
5.1_7_8) ปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (eptb 5.1_7_9) เป็นต้น 
 4. สํานักทดสอบฯมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในปี 2558 มาปรับปรุงการทํางาน เช่น ด้านการวิจัย  
สํานักทดสอบฯ ได้ทําวิจัยรวมกับอาจารย์ต่างสถาบัน เช่น หัวข้อวิจัยการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ : มิติด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่  3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งคณะผู้วิจัยประกอบด้วย อาจารย์จากสํานักทดสอบฯ 
และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผศ.ดร.อรนุช ศรีสะอาด) (eptb 5.1_7_10) และสํานักทดสอบฯ 
ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ คือ อ.ดร.พนัส จันทร์เปล่ง เข้าร่วมโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัยการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาครูแกนนําด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการวิจัย เป็นต้น (eptb 5.1_7_11)   
  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.1_7_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักทดสอบฯ
eptb 5.1_7_2 นโยบายการประกันคุณภาพ
eptb 5.1_7_3 แผนพัฒนาคุณภาพของสํานักทดสอบฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
eptb 5.1_7_4 การช้ีแจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2562
eptb 5.1_7_5 กิจกรรม QD Clinic : @QD
eptb 5.1_7_6 รายงานประชุมประกันคุณภาพ 4/2560
eptb 5.1_7_7 รายงานการประชุมประชาวิจารณ์ประกันคุณภาพ
eptb 5.1_7_8 แผนพัฒนาการก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  โดยทําเป็นข้อตกลงรายบุคคล  
eptb 5.1_7_9 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
eptb 5.1_7_10 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติ : มิติด้านจิตใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6ฯ 
eptb 5.1_7_11 การดําเนินการวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูแกนนาํด้านการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5 ข้อ 7 ข้อ  5 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2     ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสตูร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี         ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 1735/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจําปี
การศึกษา 2559 เพ่ือทําหน้าที่ 6 ประการ ได้แก่ (1) บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.2 
(2) ดําเนินการการจัดทํา มคอ.3-7 (3) ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตของทุกรายวิชาของ
หลักสูตร (4) ประเมินผลรายวิชา ประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินผล
หลักสูตร และการประเมินผลบัณฑิต (5) พัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ และ (6) ดําเนินการให้เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร (eptb 5.2_1_1) 

2. การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ.7) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ (eptb 5.2_1_2) 

3. การกําหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยแต่งต้ังผู้ประเมินคุณภาพภายในตรวจ
ประเมิน ให้มีหน้าที่ประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายใน พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอเบ้ืองต้นต่อหลักสูตร (eptb 5.2_1_3) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

eptb 5.2_1_1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 1735/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2559 

eptb 5.2_1_2 รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ (เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน) ครั้งที่ 2/2560  

eptb 5.2_1_3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สํานัก
ทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2559 

 
 
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผล

การติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
 

ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯเพ่ือพิจารณาเพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
(eptb 5.2_2_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ

 
  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังน้ี 
 1. ด้านบุคลากร มีการกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรต้ังแต่ต้นปี
การศึกษา โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดโครงการกิจกรรมตามตัวบ่งช้ี (eptb 5.2_3_1) ดังน้ี 
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องค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
1. การกํากับมาตรฐาน ผศ.เรืองเดช และ อ.ปานวาสน์
2. บัณฑิต -ยกเว้น-
3. นิสิต อ.อุไร อ.ปิยพงษ์ อ.มานิดา อ.รุ่งฤดี และ อ.นวรินทร์ 
4. อาจารย์ อ.อุไร อ.เกียรติยศ อ.อัจศรา และ อ.อมรา 
5. หลักสูตร การเรียนการเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

อ.ปิยพงษ์ ผศ.เรืองเดช อ.มานิดา อ.นวรินทร์ อ.พนัส อ.ยุวารินทร์ 
และ ผศ.วิชุดา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อ.กาญจนา อ.รุ่งฤดี อ.อัจศรา และ อ.อมรา 
  

สําหรับบุคลากรในการรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีการมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคุณทรงเกียรติ เถนว้อง เป็นผู้รับผิดชอบในงานส่วนกลางและประสานงาน
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
 2. ด้านงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณให้มีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
หลักสูตร งบประมาณในการจัดทําโครงการที่ตอบสนองต่อการดําเนินงานหลักสูตร เช่น งบประมาณโครงการเตรียม
ความพร้อมนิสิต งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นต้น 
 3. ด้านความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร สํานักทดสอบฯสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยการส่งอาจารย์เข้าฟังการช้ีแจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 - 2562 (eptb 5.2_3_2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_3_1 รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ (เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับงานหลักสูตรและการ

เรียนการสอน) ครั้งที่ 2/2560 
eptb 5.2_3_2 โครงการกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ

บุคลากร 
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4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

 
ผลดําเนินการ 
 สํานักทดสอบฯ มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (eptb 5.2_4_1) โดยมี
ข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรตําแหน่งทาง
วิชาการ (eptb 5.2_4_2) พร้อมกับนําผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ (eptb 5.2_4_3) 
เพ่ือนําผลการพิจารณามาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการประเมินในปีการศึกษาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_4_1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 1732/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สํานักทดสอบฯ ประจําปีการศึกษา 2559 
eptb 5.2_4_2 รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร
eptb 5.2_4_3   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ

 
 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง  

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการนําผลที่ได้จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ    
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการรับนักศึกษาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกให้เหมาะสมท้ัง
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (eptb 5.2_5_1) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_5_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ
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6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบฯ มีหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน 
ซึ่งได้รับผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. (eptb 5.2_6_1) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
eptb 5.2_6_1 รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5 ข้อ 6 ข้อ  5 
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลนี (lean Management) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

 6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 
(Waste) เพ่ือทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการบริหารการจัดการแบบลีนของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (มศว_5.1_1_1)  
ได้มีการประชุมคัดเลือกการทํางานที่มีความสูญเสียและหาแนวทางเพ่ือจัดการปรับปรุงแก้ไข ประธานในที่ประชุม
นําเสนอ “โครงการการบริหารจัดการการใช้กระดาษในงานวิเคราะห์และประมวลผลสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา” ให้คณะกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มติของคณะกรรมการฯ เห็นชอบกับการจัดทํา
โครงการ“ การบริหารจัดการการใช้กระดาษในงานวิเคราะห์และประมวลผลสํานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา” เพ่ือควบคุมลดการใช้กระดาษในงานของฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ทั้งน้ี มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเรื่อง 
การเสนอแนะแนวทางคิดวิเคราะห์การใช้กระดาษเป็นรายเดือน เพ่ือให้สามารถแสดงผลการดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (มศว_5.1_1_2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว_5.1_1_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารจัดการแบบลีน
มศว_5.1_1_2 รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน ครั้งที ่1/2560 
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2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประชุมระดมความเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงานของ “โครงการการบริหารจัดการการใช้กระดาษในงานวิเคราะห์และประมวลผลสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา” ให้การดําเนินการโครงการมีเป้าหมายที่แน่ชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอย่างแท้จริง (มศว_5.1_2_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว_5.1_2_1 โครงการการบริหารจัดการการใช้กระดาษในงานวิเคราะห์และประมวลผล 

 
 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความสูญเสีย โดยกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีจะใช้
ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 

 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ระดมความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการฯ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรในขั้นตอนของการตรวจประมวลผลโดยแจ้งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในขั้นตอน
ดังกล่าวได้ทราบแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน (มศว_5.1_3_1) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว_5.1_3_1 แผ่นป้ายแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรในงานวิเคราะห์และประมวลผล 

 
 
4. มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

 
ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานการวิเคราะห์และประมวลผลดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติของการจัดการแบบ
ลีน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน เพ่ือคํานวณการใช้กระดาษสําหรับงานวิเคราะห์ฯ ในแต่ละเดือน เมื่อ
สิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํารายงานสรุป (มศว_5.1_4_1) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

มศว_5.1_4_1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการแบบลีน ประจําปี 2560 
 
 

5. มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่กําหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้นําผลการ
ดําเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการการใช้กระดาษในงานวิเคราะห์และประมวลผล สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
(มศว_5.1_5_1) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเรื่องรูปแบบการนําเสนอรายงาน และให้นําเรื่องเข้า
ประชุมกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

มศว_5.1_5_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีนครั้งที่ 2/2560 
 
 

6. มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทําการเผยแพร่สู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการฯ นําผลการดําเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ (มศว_5.1_6_1) 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

มศว_5.1_6_1 URL Website 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
6  ข้อ 6  ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.2        การดําเนนิการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

 5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน
ตามคําสั่งเลขที่ 23/2558 (มศว_5.2_1_1) และมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําหน่วยงาน (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2246/2557) (มศว_
5.2_1_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว_5.2_1_1 คําสั่งที่ 023/2558  เรื่อง แต่งต้ังกรรมการโครงการประหยัดพลังงาน 
มศว_5.2_1_2 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2279/2560

 
 

2. มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีแผนการดําเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงานตามนโยบายของหน่วยงาน (มศว_5.2.2_1) และสอดคล้องตามนโยบายการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2559 ผลการดําเนินงานในงบประมาณ 2558 โดยได้นําเสนอผลการดําเนินงาน
ด้านพฤติกรรมการประหยัดพลังงานตามนโยบายต่อคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบฯ ได้เสนอแนะให้รณรงค์
พฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานต่อไปอย่างต่อเน่ือง (มศว_5.2_2_2) คณะกรรมการประหยัด
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พลังงานหน่วยงานได้เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน (มศว_5.2_2_3) บุคลากรสํานักได้ตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านอ่ืน ๆ (มศว_5.2_2_4) ได้แก่ แยกประเภทขยะการท้ิงขวดนํ้าพลาสติกของ
สํานักทดสอบฯ และนําไปจําหน่าย (มศว_5.2_2_5) และการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพ่ือลดการสิ้นเปลืองของ
ทรัพยากร (มศว 5.2_2_6) (มศว 5.2_2_7) มีการแจ้งต่อบุคลากรในหน่วยงานให้ทราบและร่วมมือการทํากิจกรรม
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกเพ่ิมขึ้นผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค (มศว 5.2_2_8) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว_5.2_2_1 แผนการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
มศว_5.2_2_2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มศว_5.2_2_3 มาตรการประหยัดพลังงาน
มศว_5.2_2_4 สมุดบัญชีเงินฝากช่ือบัญชีโครงการลดโลกร้อน
มศว_5.2_2_5 รูปการดําเนินกิจกรรม
มศว 5.2_2_6 โปสเตอร์รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
มศว 5.2_2_7 แบบขออนุมัติกิจกรรม
มศว 5.2_2_8 รายงานประชุมสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 
 

3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน 
 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้ประชุมบุคลากร ในการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ร่วมกันและประกาศนโยบายและมาตรการด้านการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมของบุคคลากร ได้เผยแพร่และ
รณรงค์ตามมาตรการการประหยัดพลังงานให้บุคลากรทราบโดยปิดประกาศและลงเว็บไซต์ http://eptb.swu.ac.th 
เพ่ือขอความร่วมมือจากบุคลากรในการปฏิบัติตามมาตรการ (มศว 5.1_3_1) และได้ประเมินผลพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานตามมาตรการ (มศว 5.1_3_2) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.1_3_1 ป้ายประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
มศว 5.1_3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการประหยัดพลังงาน 
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4. มีการดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 
ผลดําเนินการ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการดําเนินตามแผนการประหยัดพลังงาน และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน เพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (มศว 5.1_4_1) 

 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน

มศว 5.1_4_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
วันที่ 5/2560 วาระการประชุมที่ 5.1 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ประหยัดพลังงาน 

 
 

5. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง  
หรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป 

 
ผลดําเนินการ 

คณะกรรมการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักฯมาใช้ในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน (มศว 5.2_5_1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน
มศว 5.2_5_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน

 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย
5 ข้อ    5 ข้อ 5  
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ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท่ีควรพัฒนา 

 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญา
เอก มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและเอก ทั้ ง
ทางด้านวัดผล วิจัย ประเมิน และจิตวิทยา 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้ทางด้านที่ตัวเอง
มีความเช่ียวชาญเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่ม ี ไม่ม ี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
   ทั้งภายในและภายนอกสูงกว่าเกณฑ์การประเมิน 
   ของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ในจํานวนมาก 

1. ติดตามกํากับ KPI ของอาจารย์ทุกคน ให้เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 

2. อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นจํานวน
   มาก 

2. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ เช่น ในฐานข้อมูล scopus 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่ม ี ไม่ม ี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่ม ี
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หน่วยงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจให้สํานักทดสอบฯ 
ไปบริการการสอบ 

1. ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ
รับทราบข้อมูลเร่ืองการบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่ม ี ไม่ม ี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํานักทดสอบฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับทางมหาวิทยาลัยอย่าง
สม่ําเสมอ 

1. จัดคณะกรรมการเพื่อเสนอความคิดร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่ม ี ไม่ม ี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่ม ี

 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการสถาบัน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สํานักทดสอบฯ มีการ SWOT และปรับปรุงแผน
ให้สอดคล้องกับการทํางานของสํานักทดสอบฯ 

1. มีการปรับปรุงแผนฯ ให้ทันสมัยตามระยะเวลาที่
เหมาะสมเพ่ือให้สํานักทดสอบฯ สามารถแข่งขันกับ
หน่วยหน่วยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สํานักทดสอบฯ มีการจัดทําแผนการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรและสายสนับสนุน 

2. สนับสนุนและจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาตนเองฯ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่ม ี ไม่ม ี

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่ม ี ไม่ม ี
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ส่วนท่ี 4 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS) 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
 

2559 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีประเมิน 1
2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
4 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 1
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3.11
6 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
9 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 14
10 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 12

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
11 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 14
12 อาจารย์ประจําคณะท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 12
13 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี
14 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี
15 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี
16 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท
17 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท
18 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท
19 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1.0
20 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1.0
21 จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
22 ผลรวมจํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2.0

สกอ.1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
23 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 20.5

24 จํานวนอาจารย์ประจําคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1) 
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   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)

 - นิติศาสตร์ (50 : 1) 

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)

 - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

20.5 

25 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา   

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1) 
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
 - นิติศาสตร์ (50 : 1) 
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)

  
 - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

-92.04 

26 จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี   

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1) 
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)

 - นิติศาสตร์ (50 : 1) 

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)

 - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

-92.04 

27 จํานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวิชา   

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1) 
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)
   - นิติศาสตร์ (50 : 1) 
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   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
-184.08 

28 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา   

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1) 
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)
   - นิติศาสตร์ (50 : 1) 
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
-8.99 

29 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน   

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1) 
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)
   - นิติศาสตร์ (50 : 1) 
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
   - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
25 

30 ร้อยละของการคํานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์
ประจําคณะ 

-135.95 

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1) 
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)
   - นิติศาสตร์ (50 : 1) 
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)

  
 - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

-135.95 

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00
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   - แพทยศาสตร์ (4 : 1) 
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1) 

  
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรป่าไม้ และประมง (20 : 1)
   - นิติศาสตร์ (50 : 1) 
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)

  
 - สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

5.00 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
32 ผลรวมคะแนนเฉล่ียของการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
33 ผลรวมคะแนนเฉล่ียของการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นิสิต 
  

34 ผลรวมคะแนนเฉล่ียการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์(ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา

35 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ 14.00
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14.0

36 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 214,900.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 214,900.00

37 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 214,900.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 214,900.00

38 จํานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 8,410,000.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,410,000.00

40 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 8,410,000

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,410,000

41 จํานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

42 ผลรวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 8,624,900.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8,624,900.00

43 ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจํา 

616,064.29 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 616,064.29

44 คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

45 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 14.0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14.0

46 ค่าน้ําหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจํา   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

47 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(0.20) 

1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

48 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

49 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและ
แจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

51 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

52 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 2 (0.60) 

4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4

53 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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54 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

8 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8

55 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

56 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

57 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

58 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

59 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

60 จํานวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

61 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6

63 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

64 จํานวนตําราท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

65 จํานวนหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

66 จํานวนงานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

67 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

68 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามา   
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ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

69 จํานวนงานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

70 ค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจํา   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

71 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

72 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย (0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

73 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

74 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

75 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
 

2559 
 

76 จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

77 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 16.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16.00

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 114.29

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
80 จํานวนอาจารย์ท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 14
81 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 14

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (บาท/คน) -
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (บาท/คน) -
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน) -
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน (บาท/คน) 85,750

สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
86 มีจํานวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 0
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ข้อมูลพืน้ฐานเชิงคุณภาพ (Quality) 
 

ตัวบ่งชี้ 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์ข้อ 1 จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 2 
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต 

 -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

 -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 5 
นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

 -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า -เลือก-
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์ข้อ 1 
จัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนและการจัดกิจกรรม 

 -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

 -เลือก- 

1)  คุณธรรม จริยธรรม -เลือก-
2)  ความรู้ -เลือก-
3)  ทักษะทางปัญญา -เลือก-
4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ -เลือก-
5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต -เลือก-

เกณฑ์ข้อ 4 
ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 

 -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต -เลือก-
เกณฑ์ข้อ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต -เลือก-
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ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์ข้อ 1 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี้ มี

  

  -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือ
ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

มี 

  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยให้องปฏิบัติการ 

มี 

  -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นการจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor)  

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี

เกณฑ์ข้อ 4 
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

มี 

เกณฑ์ข้อ 6 
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มี 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์ข้อ 1 
จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จาก 
การบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า มี

เกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม มี

เกณฑ์ข้อ 6 
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจํานวนอาจารย์เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจําในคณะ 

มี 
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ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑ์ข้อ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี

เกณฑ์ข้อ 2 
จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี

เกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
เกณฑ์ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน มี
เกณฑ์ข้อ 7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ มี

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อ 1 

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะมหาวิทยาลัยรวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 

ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดําเนนิงานอย่างชัดเจน มี

เกณฑ์ข้อ 5 

ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

มี 

เกณฑ์ข้อ 6 
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

มี 

เกณฑ์ข้อ 7 

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

มี 
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สกอ. 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เกณฑ์ข้อ 1 
มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 
มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 
มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มี
มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)

เกณฑ์ข้อ 1 
มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทํางาน (Work Process) ท่ีมีความ
สูญเสีย (Waste) เพ่ือทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 2 
มีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความ
สูญเสีย 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 
วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีมีความสูญเสียโดยกําหนดตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายที่จะใช้ติดตามและประเมินความสําเร็จของการปรับปรุง 

มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแผนท่ีระบุในเกณฑ์ข้อ 3 มี

เกณฑ์ข้อ 5 
มีการติดตามผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดและรายงานผลในคณะกรรมการประจํา
คณะหรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 6 
มีการนําผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไปเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายหรือปรับให้เป็นกระบวนการทํางานใหม่ท่ีได้ประสิทธิภาพและทําการ
เผยแพร่สู่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

มี 

มศว 5.2 การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ มี

เกณฑ์ข้อ 2 
มีแผนการดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนนิการตามแผน มี

เกณฑ์ข้อ 4 
มีการดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนพร้อม
ท้ังรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

มี 

เกณฑ์ข้อ 5 
มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปต่ีอไป 

มี 

 


